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ACTA PLE NÚM. 14/15 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 17 DE DESEMBRE 2015 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 17 DE DESEMBRE DE 2015 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 17 de 
desembre de dos mil quinze, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de l’Ajuntament Ple que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del 
senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Manuel Ceballos Morillo 
 Sra. Rocio García Pérez 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Vidal Aragonés Chicharro 
 Sr. Angel Camacho Hervás 
 Sr. Manuel Jesus Casado Ruiz 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sr. Arnau Funes Romero 
 Sr. Jorge García Mulet 
 Sr. Jose David García Muñoz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
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 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Maria Josefa Ruiz Tienda 
 Sr. Francesc Sánchez i Garcia 
 Sr. Daniel Serrano Coronado 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
Punt primer.- Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Donar compte decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
 
- Decret núm. 5025/15 de data 24 de novembre. 
 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat el dia 29 de juliol de 2010, aquest Ajuntament va 
procedir a la constitució del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de 
Llobregat, en qualitat d’òrgan sectorial de participació de caràcter permanent, amb 
competències de caire informatiu però no resolutiu, i com a instrument de 
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participació ciutadana en els assumptes relacionats amb l’anàlisi, planificació i 
execució del sistema local de seguretat pública, així com a l’aprovació inicial del seu 
Reglament orgànic regulador, que va quedar aprovat definitivament de forma 
automàtica el dia 24 de setembre següent. 
 
Atès que un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la 
renovació dels membres del Ple d’aquest Consell, en compliment del que disposa 
l'article 5 del seu Reglament Orgànic regulador. 
 
Atès que segons disposa l’article 6 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell representatius dels Grups Polítics Municipals i de les Administracions i 
Entitats cíviques de la ciutat, han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta de les Administracions, de les Entitats ciutadanes i dels Grups 
Polítics Municipals, manifestada a través dels seus representants i portaveus. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, i a 
la vista de les propostes efectuades pels diferents Grups Polítics municipals i per les 
Entitats ciutadanes i Institucions representades, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar als membres que, junt amb aquesta Alcaldia, com a president nat 
del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat, integraran el 
Ple d’aquest, d’acord amb el detall següent: 
 
 

1. VICEPRESIDENT 

 
Senyor Antonio Martínez Flor 
Regidor Delegat de l’Àrea d’Espai Públic i Convivència 
 
 

2. VOCALS 

 
2.1. EN REPRESENTACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS I ENTITATS IMPLICADES EN EL 

SISTEMA LOCAL DE SEGURETAT PÚBLICA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 
 
 

 Per part dels Grups Polítics Municipals: 
 

- Partit dels Socialistes de Catalunya/Candidatura de Progrés   (PSC–CP) 
 

Titular: senyor Oscar García Saldaña 
Suplent: senyor Victor Manuel Alcañiz Losa. 
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- Partit Cornellà en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC) 
 

Titular: senyora Judith Izquierdo Fernández  
Suplent: senyor Jaime Llanos Segovia 

 
 

- Partit Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s) 
 
Titular: senyor Ismael Ciurana Sánchez 
Suplent: senyor Jorge García Mulet 

 
 

- Partit Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 
 

Titular: senyor Jordi Cuesta i Grande 
Suplent: senyor Carles Alemany i Lluís 

 
 

- Partit d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – 
L’Esquerra plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E) 
 
Titular: senyor Sergio Gómez Márquez 
Suplent: senyor Juan Capilla Olmo 

 
 

- Partit Popular – Partido Popular (PP) 
 

Titular: senyor Manuel Casado Ruíz  
Suplent: senyor Daniel Serrano Coronado 

 
 

 Per part dels serveis d’Atenció Soci Sanitària 
 

- Consell de Salut Municipal: 
 

Titular: senyor Julián Gallardo Gallego 
 

- Creu Roja: 
 

Titular: senyor Jaime Javier Egea Martínez 
 
 

 Per part dels Cossos i Serveis de Seguretat 
 

- ABP Mossos d’Esquadra de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyor Ramón Chao Paradas 
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- Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyor Segundo Poblador Trinidad 
 
 

- Cos Nacional de Policia de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: Senyor Manuel Hernández Blázquez  
 
 

- Companyia de la Guardia Civil de Vilanova i la Geltrú 
 

Titular: Senyor José Alberto García Méndez  
 

Aquest vocal assistirà en qualitat d’invitat, amb veu i sense vot, fins el 
moment que entri en vigor la modificació del Reglament Orgànic d’aquest 
Consell que l’incorpori com a membre de ple dret. 

 
 

- Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: Senyor J. Alfonso Saucedo Pedregal 
 
 

- Protecció Civil de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyora Diana Colominas i Batista 
Suplent: Ángel García Garrido 

 
 
2.2. PER PART DE LA CIUTADANIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 

- Oficina del Síndic de Greuges 
 

Titular: senyor Joan Barrera Riba 
 
 

- Centres Escolars 
 

a. Consell Escolar Municipal 
 

Titular: senyora Mª Carmen Brito Ruiz  
 

b. Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Cornellà de 
Llobregat 

 
Titular: senyor Luis López Muñoz 
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- Activitats Econòmiques 

 
Associació de Comerciants “Cornellà compra a casa” 

 
Titular: senyor Renato López Lucas 

 
 

- Associació de Veïns 
 

Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyora Concepción Velarde Cidoncha 
Suplent: senyor Joaquin Paguillo Vega 

 
 
Segon.- Ratificar el nomenament efectuat pel Ple en data 12 de setembre de 2009, a 
favor del senyor Andrés Doblas Gómez, Inspector de la Guàrdia Urbana, com a 
Secretari del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat, amb 
les funcions atribuïdes a aquest per l’article 6 del seu Reglament Orgànic. 
 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i Institucions afectades, als 
efectes escaients i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 del 
ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
 
- Decret núm. 5225/15 de data 7 de desembre. 
 
... 
 
Vist l’escrit presentat el dia 2 de desembre d’enguany, pel Portaveu del Partit Popular, 
senyor Daniel Serrano Coronado, amb registre d’entrada núm. 44687, pel qual i per 
raons d’incompatibilitat renúncia a la percepció de les assistències derivades de la 
seva eventual concurrència efectiva a les sessions del mes de novembre del Ple 
Municipal i de la Junta de Portaveus. 
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Atès el règim de retribucions i indemnitzacions establert pel Ple d’aquest Ajuntament 
de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Restar assabentats de l’escrit presentat pel Portaveu del Partit Popular, 
senyor Daniel Serrano Coronado, pel qual i per raons d’incompatibilitat, renúncia a la 
percepció de les assistències derivades de la seva eventual concurrència efectiva a les 
sessions del mes de novembre del Ple Municipal i de la Junta de Portaveus. 
 
Segon.- Notificar aquest decret al Departament de Recursos Humans a efectes que es 
tingui en compte aquesta renúncia en el moment de tramitar els pagaments 
corresponents. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al regidor afectat i difondre el seu contingut, en 
compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió que es convoqui per 
donar compliment al que preveu l'article 23.7 del ROM, en concordança amb l’article 
38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Primer hi hauria donar compte de decrets i resolucions de l’Alcaldia. Hi ha un 
que és nomenar el Ple del Consell Municipal de Segureta i Prevenció. Hi ha un 
altre que és la renúncia per part del Portaveu del Grup del Partit Popular, 
senyor Daniel Serrano, de les seves indemnitzacions per assistència al Ple 
Municipal i a la Junta de Portaveus. 
 
 

VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
 
Punt segon.- Resoldre les reclamacions presentades al Pressupost General 
de 2016, inicialment aprovat pel Ple municipal en sessió de data 29 
d’octubre de 2015, i aprovar definitivament el citat Pressupost. 

Resoldre reclamacions i  

aprovar definitivament el 
Pressupost General 2016. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist que el Ple municipal celebrat el dia 29 d’octubre de 2015, va aprovar inicialment 
el Pressupost General per a 2016. 
 
Atès que, de conformitat amb el que preveu l’article 169 del Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest acord ha estat exposat al públic mitjançant edicte publicat al 
BOP de 9 de novembre de 2015, per al seu examen i presentació de reclamacions. 
 
Atès que el termini d’exposició pública va acabar el dia 26 de novembre. 
 
Vist l’escrit de reclamacions i suggeriments al Pressupost General de 2016 aprovat 
inicialment, presentat pel Grup Municipal del Partit Popular en data 2 de desembre 
de 2015 (RGE núm.44690). 
 
Atès que les reclamacions esmentades s’han presentat fora de termini d’exposició 
pública de l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de 2016 i, en 
conseqüència, s’han d’inadmetre per extemporànies, sense entrar en el seu anàlisi i 
valoració. 
 
Vist l’escrit de reclamacions al Pressupost General de 2016 aprovat inicialment, 
presentat pel Sr. Luis López Muñoz, en representació de FAMPA en data 3 de 
desembre de 2015 (RGE núm.45071). 
 
Atès que les reclamacions esmentades s’han presentat fora de termini d’exposició 
pública de l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de 2016 i, en 
conseqüència, s’han d’inadmetre per extemporànies, sense entrar en el seu anàlisi i 
valoració. 
 
Vist l’escrit de reclamacions al Pressupost General de 2016 aprovat inicialment, 
presentat pel Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania en data 20 de 
novembre de 2015 (RGE núm.43117). 
 
Atès que les reclamacions esmentades s’han presentat dins del termini d’exposició 
pública de l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de 2016. 
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Atès que el contingut de les reclamacions formulades en síntesi és el següent: 
 

Primera.- Reducció del 10% de la recaptació de l’IBI. 
 
La reclamant proposa reduir les previsions inicials de l’IBI un 10% i, com a 
conseqüència, reduir els crèdits inicialment consignats en diferents aplicacions 
(que detalla en el seu escrit de reclamacions) , en la mateixa quantia, sent 
l’import total de les reduccions de 2.477.339 €. 
 
 
Segona.- Rebaixa d’un 0,5% en l’IBI en cas de pagament únic i domiciliat. 
 
La reclamant proposa reduir les previsions inicials de l’IBI en un 0,5% 
(111.480,21 €), però en aquest cas la reducció dels crèdits inicialment 
consignats seria la mateixa detallada a la primera reclamació (2.477.339 €). 
 
 
Tercera.- Modificació de l’import en diverses partides i creació d’altres. 
 
La reclamant proposa incrementar els crèdits inicialment consignats en 
diverses aplicacions pressupostàries (que detalla i quantifica), per un import 
total de 2.365.857,79 €. 
 
 
Quarta.- Creació i modificació de partides. 
 
La reclamant proposa la dotació de nous crèdits pressupostaris (que detalla i 
quantifica), per un import total de 396.000 €, així com l’increment de la 
dotació de determinats crèdits pressupostaris inicialment prevista (que detalla 
i quantifica), per un import total de 1.825.857,79 €.  

 
 
Vist que segons el que disposa la lletra c) del número 1 de l’article 170 del Reial 
Decret legislatiu 2/2004, tenen la consideració d’interessats, als efectes de 
presentació de reclamacions al pressupost inicialment aprovat, les associacions i 
demés entitats legalment constituïdes per a vetllar pels interessos professionals o 
econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis. 
 
Atès que, en conseqüència, es pot considerar que la reclamant està legitimada per a 
presentar aquestes reclamacions. 
 
Vist que únicament es poden interposar reclamacions contra el pressupost, de 
conformitat amb el que disposa l’article 170.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, en 
els supòsits següents:  
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a) “Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establers 
en aquesta Llei. 

 
b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigides a 

l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 
 
c) Per ser manifesta la insuficiència dels ingressos en relació a les despeses 

pressupostades o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les que 
estiguin previstes”. 

 
Atès que les reclamacions presentades pel Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania, es concreten en una proposta de reducció de les previsions inicials 
d’ingressos de 2.588.819,21 €, no perquè l’estimació inicialment aprovada pel Ple 
sigui incorrecta, sinó per aplicació d’unes reduccions i bonificacions que haurien 
d’anar precedides de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’IBI, i en la 
proposta de reducció de despeses per un import de 2.477.338 €, per una banda, i 
l’augment de les despeses per import de 4.587.715,58 €, per una altre banda. 
 
Atès que, en conseqüència, les reclamacions presentades no es poden encaixar en cap 
dels supòsits taxats per l’article 170.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, sobre els que 
se’n poden formular, ni en fan cap referència. 
 
Atès que, contràriament, l’acceptació de les reclamacions comportaria un desequilibri 
pressupostari prohibit per l’article 165.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, ja que les 
despeses superarien els ingressos en 4.699.196,79 € (reducció d’ingressos de 
2.588.819,21 €, reducció de despeses de 2.477.338 € i increment de despeses de 
4.587.715,58 €). 
 
Per tot això, el sotasignat proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Inadmetre per extemporànies les reclamacions presentades pel Grup 
Municipal del Partit Popular i pel senyor Luis López Muñoz en representació de 
FAMPA,  i desestimar les reclamacions presentades pel Grup Municipal de Ciutadans 
– Partit de la Ciutadania, al Pressupost General de l’Ajuntament de 2016, inicialment 
aprovat pel Ple municipal en sessió de data 29 d’octubre de 2015, mitjançant escrits 
amb RGE núm.43117, 44690 I 45071, de 20 de novembre, 2 de desembre i 3 de 
desembre, respectivament. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General per a l’exercici 2016, integrat 
pels pressupostos de l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom Institut Municipal de 
Radiodifusió i per l’estat de previsió d’ingressos i de despeses de l’Empresa Municipal 
amb capital íntegrament municipal, Societat Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà Societat Anònima, inicialment aprovat pel Ple municipal en 
sessió celebrada el dia 29 d’octubre de 2015, el resum dels quals segons l’estat de 
consolidació per capítols pressupostaris i expressats en euros és el següent: 
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ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 

 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ   AJUNTAMENT 
I.M.RADIO-

DIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL 

1  DESPESES PERSONAL   26.137.123,00 130.084,00 3.456.230,00 0,00 29.723.437,00 
2  BENS I SERVEIS  32.724.935,00 24.484,00 17.723.050,00 -572.280,00 49.900.189,00 
3  DESPESES FINANC.  153.528,00 0,00 2.197.000,00 0,00 2.350.528,00 
4  TRANSF.CORRENTS  10.885.730,00 0,00 0,00 -2.291.157,00 8.594.573,00 
5 FONS DE CONTINGÈNCIA  1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

  OPERACIONS CORRENTS   69.902.316,00 154.568,00 23.376.280,00 -2.863.437,00 90.569.725.00 

6  INVERSIONS REALS  4.143.800,00 0,00 0,00 0,00 4.143.800,00 
7  TRANSF.CAPITAL  90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 
8  ACTIUS FINANCERS  981.000,00 0,00 0,00 0,00 981.000,00 
9  PASSIUS FINANCERS  1.191.980,00 0,00 2.404.098,00 0,00 3.596.078,00 

  OPERACIONS DE CAPITAL   6.406.780,00 0,00 2.404.098,00 0,00 8.810.878,00 

  TOTAL DESPESES   76.309.096,00 154.568,00 25.780.378,00 -2.863.437,00 99.380.605,00 

 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ   AJUNTAMENT 
I.M.RADIO-

DIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL 

1  IMPOSTOS DIRECTES   39.359.244,00 0,00 0,00 -555.780,00 38.803.464,00 
2  IMPOSTOS INDIRECTES  2.041.680,00 0,00 0,00 0,00 2.041.680,00 
3  TAXES I ALTRES ING.  8.449.513,00 34.111,00 21.941.070,00 -16.500,00 30.408.194,00 
4  TRANSF.CORRENTS  23.016.057,00 120.157,00 2.366.600,00 -2.291.157,00 23.211.657,00 
5  ING.PATRIMONIALS  666.970,00 300,00 0,00 0,00 667.270,00 

  OPERACIONS CORRENTS   73.533.464,00 154.568,00 24.307.670,00 -2.863.437,00 95.132.265,00 

6  ALIENACIÓ INVERSIONS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7  TRANSF.CAPITAL  1.795.632,00 0,00 0,00 0,00 1.795.632,00 
8  ACTIUS FINANCERS  980.000,00 0,00 3.896.045,00 0,00 4.876.045,00 
9  PASSIUS FINANCERS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  OPERACIONS DE CAPITAL   2.775.632,00 0,00 3.896.045,00 0,00 6.671.677,00 

  TOTAL INGRESSOS   76.309.096,00 154.568,00 28.203.715,00 -2.863.437,00 101.803.942,00 

 
 
Tercer.- Publicar el Pressupost General per a l’exercici 2016, definitivament aprovat, 
en el BOP i en el Cornellà Informa, en els termes previstos al número 3 de l’article 169 
del Reial Decret legislatiu 2/2004. 
 
Quart.- Trametre el Pressupost General per a l’exercici 2016, definitivament aprovat, 
a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en els termes fixats a 
l’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2015, i a l’article 3 de l’Ordre GAP/539/2010, 
respectivament. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Grup Municipal Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania, al Grup Municipal del Partit Popular i al senyor Luis López Muñoz en 
representació de FAMPA. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
El punt dos que és resoldre les reclamacions presentades al Pressupost 
General de 2016, inicialment aprovat pel Ple municipal. 
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Una vegada acabat el termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial 
del Pressupost de 2016, s’han presentat durant aquest període reclamacions 
per part del Grup Municipal de Ciutadans-Partit de la Ciutadania. 
 
Aquestes reclamacions consisteixen, en primer lloc, en reduir crèdit per un 
total de 2.477.339 euros. Reduint per la banda d’ingressos a l’IBI en una 
quantitat de 2.588.819,21 euros.  
 
D’altra banda es proposa la creació de noves partides i la modificació d’altres, 
incrementant el total de crèdits en més 2.300.000 euros. 
 
En tercer lloc, també proposa la creació i modificació de partides dotant de 
nous crèdits pressupostaris per un total de 396.000 euros, així com 
l’increment de crèdits pressupostaris existents per una quantitat de més 
d’1.800.000 euros. 
 
Aquestes reclamacions es concreten, com a resum, en una reducció 
d’ingressos de 2.588.819,21 euros, en una reducció de despesa de 2.477.339 
euros per una banda i un augment de les despeses per import de 
4.587.715,58 euros per un altre. 
 
Com a conclusió dir que aquestes reclamacions, primer, no es poden encaixar 
en els supòsits que marca la Llei i que, tenint en compte el que he comentat 
anteriorment, l’acceptació d’aquestes reclamacions presentades pel Grup 
Municipal de Ciutadans-Partit de la Ciutadania comportaria un desequilibri 
pressupostari, prohibit expressament per l’article 165.4 del Decret legislatiu 
2/2104. Ja que les despeses superarien els ingressos en 4.699.196,79 euros, 
derivat –com he dit- de la reducció d’ingressos en més de dos milions i mig, i 
una reducció de despesa en més de 2,4 milions d’euros i un increment de 
despeses en més de 4,5 d’euros. 
 
Dit això, es proposa desestimar les reclamacions presentades pel Grup 
Municipal de Ciutadans-Partit de la Ciutadania, així com inadmetre altres 
reclamacions que han estat presentades per altres grups d’interès al no ser 
presentades en el termini corresponent. 
 
Proposant aprovar definitivament el Pressupost General per l’exercici 2016 
integrat pels Pressupostos de l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom Institut 
Municipal de Radiodifusió i de Procornellà. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Regidor del Grup Municipal de 
C’s, senyor Jorge García Mulet. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
En tot cas manifestar tres coses puntuals, però no per això menys importants. 
 
En relació a les al·legacions presentades, doncs, tothom és conscient i es 
conegut que el nostre Grup va fer les seves aportacions ja fa un parell de 
mesos, en l’aprovació inicial del Pressupost. 
 
Per tant, estem d’acord amb la no acceptació de les al·legacions de Ciutadans, 
en aquest cas, perquè entre d’altres coses, significarien, serien contradictòries 
a les pròpies aportacions que vam fer nosaltres, que demanàvem un 
increment del Pressupost. Per tant, nosaltres no estem d’acord en reduir el 
Pressupost i molt menys en reduir els ingressos i, per tant, no estem d’acord 
amb les al·legacions que proposa Ciutadans. I, per tant, donaríem suport a 
que no s’admetessin i, per tant, que no s’aprovessin. 
 
En el mateix sentit, sí que creiem que és important i ens hem de felicitar, que 
tot i fora de termini, és interessant i és, com a mínim, valorable, que hi hagi 
hagut una entitat que almenys s’hagi preocupat de fer aportacions, de fer 
al·legacions, de fer comentaris al Pressupost.  
 
Creiem que és important que hi hagi debat sobre el Pressupost entre la 
ciutadania i, per tant, valorem que FAMPA, tot i que hagin arribat les seves 
consideracions o les seves aportacions al Pressupost fora de termini, sí que 
creiem que és valorable que hagin fet un esforç per plantejar-les. I en aquest 
sentit, com que FAMPA, planteja un tema concret que són les deficiències en 
relació a l’escola d’educació especial Virolai, creiem que ha d’haver, com a 
mínim, un compromís per part del Govern de la ciutat de, en la mesura de les 
possibilitats, incorporar totes aquelles coses que tenen a veure amb el millor 
funcionament de l’escola i amb la millor dinàmica educativa a l’escola. 
 
Sent conscients, com som tots conscients, tots els Grups hem pogut parlar-ne 
de les dificultats que té l’escola i de la situació especial que és el Centre 
d’educació Virolai, perquè no deixa de ser en aquest cas, especial per la 
situació especial, no pel tipus d’educació que fa, perquè la relació amb la 
Generalitat és diferent a la que hi ha en altres centres públics. Però tot això és 
un servei municipal i, per tant, creiem que tot i que en el debat del Pressupost 
no es puguin admetre les seves al·legacions, creiem que ha d’haver un 
compromís per part de l’Equip de Govern, com així se li va transmetre en la 
reunió que vam poder fer amb l’AMPA de l’escola, per intentar resoldre 
aquests temes que tenen a veure amb el dia a dia de l’escola, amb l’estudi 
dels serveis tècnics que siguin necessaris, amb la valoració professional que 
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calgui. Però són dificultats de funcionament de l’escola que han de quedar 
reflectides. 
 
Per tant, nosaltres hi donaríem suport a la resolució que es planteja a la 
Comissió Informativa, però amb aquest petit comentari que creiem que val la 
pena que s’incorpori. 
 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
El nostre Grup municipal manté el seu vot en contra dels Pressupostos del 
2016, per tots els motius que ja van ser exposats en el Ple municipal del 29 
d’octubre.  
 
Alhora volem incidir en la importància de treballar en els propers 
Pressupostos, amb més temps i tenint en compte a la ciutadania de Cornellà. 
Ens hem d’apropar més a la gent, a totes les associacions, entitats, escoles, 
comerciants, empresariat. Els Pressuposts han de ser més participatius. 
 
I respecte al temps d’exposició pública, que considerem que és un temps just, 
i que s’hauria de fer més difusió, per a què tothom que volgués, presentés 
al·legacions. Evidentment, tothom que hi vulgui pot presentar-ne, però és 
evident que la informació no arriba a tota la població i que segurament hi 
haurien més al·legacions i, alhora estarien presentades dins de termini si 
aquesta informació hagués estat a disposició prèviament.  
 
I si es fa la feina prèvia com pertoca, els Pressupostos podrien incorporar més 
sensibilitats i ser uns Pressupostos de tots i totes. 
 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Bona tarda a tothom i, per si de cas se m’oblida desprès, bones festes. 
 
El Grup municipal de Ciutadans de Cornellà, ha sigut l’únic Partit Polític que ha 
presentat la reclamació als Pressupost en temps i forma. És a dir, dins del 
termini corresponent.  
 
La línia de les nostres reclamacions, que han sigut desestimades o seran 
desestimades, era la priorització de la despesa sobre el ciutadà i punxar la 
bombolla política, que tant els agrada als partits tradicionals. 
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Volem, com he dit, prioritzar la despesa social a canvi d’eliminar projectes 
d’auto bombo i que a la pràctica són un “postureo”, com per exemple, el 
Cornellà Natura. O bé, eliminar també despeses supèrflues, com els 95.000 
euros que es destinen al Consorci de Normalització Lingüística. 
 
En canvi, creiem que és fonamental invertir els diners en altres assumptes, 
com la creació de beques per a la pràctica de l’esport, l’augment dels recursos 
dels Jocs Escolars, atorgar més recursos a la Guàrdia Urbana, més ajusts a la 
infància i als adults, entre d’altres. 
 
El PSC ha preferit optar per la via del trilerisme comptable per tal de poder 
rebutjar aquestes propostes. Sembla ser, que s’han posat nerviosos al veure 
una alternativa que presenta unes propostes xifrades. Així doncs, la sensació 
que ens donen, és que s’han quedat sense arguments per rebutjar les 
propostes que pretenen augmentar el benestar de la ciutadania. 
 
El nostre Grup Municipal va presentar, en primer lloc, una al·legació a 
l’Ordenança Fiscal segons la qual els ciutadans que paguin el rebut de l’IBI en 
un sol termini, tindrien una bonificació del 0,5%. Per tant, estimem que la 
reducció de l’ingrés amb aquesta mesura, es situaria en 111.480,21 euros 
menys. 
 
En segon lloc, vam proposar una reducció d’algunes partides del Pressupost 
aprovat a la fase inicial. Aquesta reducció es xifrava en un total de 2.500.000 
euros. 
 
I en tercer lloc, presentem una proposta d’increment d’algunes partides i la 
creació d’altres, per import d’1.300.000 euros. 
 
En conclusió, l’Equip de Govern ha sumat el 2.500.000 euros i els 2.300.000 
euros, amb el que el total suma 4.900.000 euros i, ha desestimat les nostres 
al·legacions per contravenir la normativa legal en aquesta matèria. 
 
S’ha de dir, que els 111.480,21 euros, són una estimació a l’alça del que 
deixaria de recaptar. Per tant, la nostra proposta, no supera les despeses per 
sobre dels ingressos. Ja que la diferència entre el que hem reduït i 
l’increment, com total, dóna els 111.000 en positiu. A l’aplicar la reducció del 
0,55%, es quedaria en 0 euros. 
 
Així doncs, lamentem que les reclamacions hagin sigut tergiversades i, per 
conseqüent, no aprovades. Per tant, el nostre vot serà en contra. 
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Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Cornellà en Comú-Crida per Cornellà, tal i com vam explicar al mes d’octubre, 
defensem la proposta d’una elaboració participativa del Pressupost. Tant per 
establir unes prioritats com per definir les inversions a efectuar a la ciutat.  
 
Iniciar el procés a la ciutat per debatre com es gestiona aquest Pressupost, 
amb una Comissió de Control Ciutadà i que explori els mecanismes de control 
i col·laboració de les entitats ciutadanes -com bé comentàvem-. Com per 
exemple la FAMPA, encara que aquesta vegada han arribat tard, ja que si es 
treballa amb les entitats abans de l’aprovació inicial del pressupost, tindrem 
un Pressupost molt més participatiu. 
 
Creiem que aquest procés s’hauria d’iniciar al 2016, per construir els 
Pressupostos participatius al 2017. Per aquest motiu, votarem en contra. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Crec que el tema ja va quedar suficientment debatut en el Ple d’octubre. 
Només aclarir una cosa respecte la intervenció del Portaveu del Grup 
d’Iniciativa per Catalunya, Arnau Funes, i és que no hi ha alternativa. 
 
En el tema, en concret, del que és el Virolai. Evidentment, nosaltres ho 
portàrem en la primera modificació de crèdit. Aquelles coses que considerem 
que corresponen a aquest Ajuntament dintre de les interferències que això ha 
suposat sobre l’estratègia que tenim, davant la Generalitat de Catalunya, 
respecte a aquest Centre. 
 
Però creiem que, per les circumstàncies especials d’aquest centre educatiu, 
evidentment, en el primer moment que nosaltres puguem portar una 
modificació de crèdit, la portarem. 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 
 
Punt tercer.- Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornellà), en la seva condició d’entitat 
urbanística especial, com a administració actuant als efectes de ser 
receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge 
aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació dels Projectes 
de reparcel·lació i urbanització del PAU-HOC. 

Designar a Procornellà com 

a administració PAU-HOC. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vista la modificació del Pla General Metropolità a diversos àmbits aprovat 
definitivament en data 12/1/2015 i publicat en data 10/3/2015 i el Programa 
d’Actuació Urbanístic Municipal (PAUM) aprovat definitivament en data 27 de gener 
de 2015 i publicat en data 25 de març de 2015, de Cornellà de Llobregat, els quals 
delimiten, entre d’altres, l’àmbit d’actuació denominat PAU-HOC. 
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Vista la petició de l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), de 25 de novembre de 2015 (RGE 43508) en la seva 
condició d’entitat urbanística especial als efectes assenyalats a l’article 22.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, sol·licitant la designació com a administració actuant als 
efectes de ser receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al 
percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit  esmentat, de 
conformitat amb l’article 23, apartat 1, lletra c) i l’apartat 4 del mateix Text refós. 
 
Atès que, des d’un punt de vista legal i estatutari, l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), reuneix la condició 
d’entitat urbanística especial als efectes assenyalats a l’article 22.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya, per poder ser designada administració actuant en els esmentats 
projectes, amb les limitacions, però, que l’imposa l’article 23.3. del mateix text refós, i 
vist que la intenció política de fer-la receptora de la cessió obligatòria i gratuïta 
corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit 
d’actuació dels Projectes de reparcel·lació recollida a l’article 23.4 d’aquell Text legal 
és una decisió que correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de la Directora i de la Cap jurídica i administrativa d’Acció Territorial i 
Habitatge de data 26 de novembre de 2015, obrant a l’expedient. 
 
Atès el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
local de Catalunya, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació 
Local, el President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a proposta del 
Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), en la seva condició d’entitat urbanística especial, com a 
administració actuant als efectes de ser receptora de la cessió obligatòria i gratuïta 
corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit 
d’actuació dels Projectes de reparcel·lació i urbanització del PAU-HOC de Cornellà de 
Llobregat, de conformitat amb l’article 23, apartat 1, lletra c) i l’apartat 4 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost. 
 
Per imposició del mateix article 23.4, el sòl cedit s’haurà d’integrar en el patrimoni 
municipal del sòl i l’habitatge, d’acord amb els articles 160 i següents del Text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, segons el nou redactat derivat de la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, de modificació de l’esmentat text refós i estarà sotmès al destí 
finalista i règim jurídic especial d’aquell patrimoni i al control municipal corresponent. 
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Segon.- Sotmetre al present acord a la publicitat requerida per a l’executivitat de 
l’instrument urbanístic de gestió de què es tracta , de conformitat amb l’article 23.1.c) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost en relació al 119. 2.e) del mateix Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, segons el nou redactat donat per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ) i al Departament de Patrimoni d’aquest 
Ajuntament. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 
 
El punt tres és designar a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornellà), en la seva condició d’entitat 
urbanística especial, com a administració actuant als efectes de ser receptora 
de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre 
l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació dels Projectes de reparcel·lació 
i urbanització anomenat PAU-HOC. 
 
En aquest punt el que proposem al Ple per a la seva aprovació, és que sigui 
l’empresa municipal la receptora del 10% del sòl de cessió obligatòria 
corresponent a l’aprofitament urbanístic d’aquest projecte de reparcel·lació, 
que és la parcel·la que està just enfront de l’Splau. 
 
Aquest aprofitament en forma de sòl, de sostre de sòl edificable, s’haurà 
d’integrar al Patrimoni municipal del Sòl, la gestió del qual està encomanada, 
precisament, a la pròpia empresa municipal. En virtut d’aquesta doble 
condició, d’entitat urbanística especial i de medi propi instrumental i de servei 
tècnic de l’Ajuntament. 
 
És per aquest sentit, per tant, que trobem convenient i congruent, que sigui la 
pròpia empresa municipal la que rebi aquest aprofitament urbanístic, ja que 
és l’encarregada de la seva gestió. 
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Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Com fa anys, el Partit Popular o el Grup municipal del Partit Popular a la 
ciutat, anem fent, nosaltres manifestem la nostra postura en contra, tant de 
l’empresa de Procornellà com la gestió de Procornellà. 
 
Contínuament estem intentant o a principi de mandat es va comentar que 
anàvem a començar converses per veure quina era la visió o la finalitat 
d’aquesta empresa. Dit això, nosaltres entenem que la finalitat és la 
liquidació, almenys en quant al sector patrimonial o immobiliari. 
 
Creiem que és més una acció que sí que entra dintre de la gestió que venen 
fent contínuament en els últims anys, però que no deixa de ser un mitjà per 
dotar econòmicament a una empresa que, si l’analitzem, possiblement no 
tindria una viabilitat real. Llavors, nosaltres per això, votarem en contra i el 
que sí sol·licitem és que, en un moment donat, sí que ens diguin què anem a 
fer amb Procornellà, almenys en el seu factor immobiliari i en aquesta opció. 
Perquè no deixar de ser que anem a donar un valor econòmic a un empresa 
quan realment l’hauria de tenir l’Ajuntament. Igual penso de la gestió de 
Patrimoni municipal. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
En tot cas, només estem parlant d’una actuació. Segurament, a vegades, fem 
el debat sobre el tot, en una part. Probablement el que correspondria seria fer 
el debat sobre el tot, és cert el que diu el Portaveu del Partit Popular, que és 
un debat que té pendent aquesta ciutat, aquest Ajuntament, de quin ha de 
ser finalment el paper, el paper que té l’empresa municipal. 
 
Valgui la pena dir que, d’entrada, nosaltres creiem que una empresa 
municipal ha de ser cent per cent pública. Per tant, ha de ser municipal i això 
no ho hem de perdre de vista. Segurament, a partir d’aquí, hi haurà una certa 
diferència amb el que pensa el Partit Popular del que pensem nosaltres.  
 
Procornellà és una empresa cent per cent pública, ha de gestionar el 
Patrimoni de la ciutat. Té encomanada la gestió del Patrimoni municipal del 
Sòl. Per tant, té un encàrrec important. En aquest sentit, nosaltres creiem que 
és, en la mesura que té aquesta competència delegada o aquest encàrrec de 
gestió l’empresa municipal, és lògic que sigui l’empresa qui sigui 
l’administració actuant en aquest cas. I, per tant, que pugui ser l’empresa qui 
faci el control i, en definitiva, el seguiment d’aquest 10%. I, per tant, del sòl de 
la ciutat. 



 
 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 21 

Però és innegable que per a nosaltres hi ha una cosa que ens preocupa. I hem 
parlat en aquest Ple més d’una vegada, que és l’RSAL, que és l’aplicació de la 
reforma local. 
 
Sorprèn la intervenció del company que m’ha precedit en la paraula, perquè 
precisament va ser el Partit Popular qui va fer una esmena en el tràmit de la 
reforma local en el Senat, demanant que siguin les empreses municipals que 
puguin reduir el seu dèficit a través de la venda d’aquest patrimoni. Per tant, 
en aquest moments, a nosaltres el que ens preocupa és això. Que es 
garanteixi, que no sigui l’empresa municipal qui eixugui els seus dèficits, els 
seus deutes. En aquest cas, els seus dèficits, no?, amb el patrimoni municipal. 
 
Per tant, ha de ser especialment curosa en aquests moments Procornellà, en 
garantir que el que fa és una defensa del patrimoni de tots i totes, per tant, de 
sòl públic. I hem de garantir que és Procornellà qui sobretot garanteix que no 
es vent un pam de terreny amb l’única excusa d’eliminar els deutes que té 
l’empresa. 
 
Per tant, amb aquesta prevenció, que ens agradaria que l’Equip de Govern ens 
expliqués, nosaltres hi podríem estar d’acord, si s’aclareix aquest apartat. 
 
 

Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Sense voler entrar en el que significa Procornellà, nosaltres ja hem reiterat 
moltes vegades que cal redefinir-la. Per tant, esperem al gener a veure si 
comencem a treballar sobre això. 
 
I sobre aquesta proposta de Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, 
entenem que és un tràmit administratiu i de gestió. I, en principi, estaríem a 
favor i que li pertoca a l’empresa Procornellà dirigir-ho. 
 
I ja dic, no oblidem el debat que tenim pendent per redefinir l’empresa. 
 
 

Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
Nosaltres votarem en contra d’aquest punt, ja que com està indicat, en 
passades ocasions, per norma general ens posicionem en contra de tot allò 
que està relacionat amb l’empresa municipal. 
 
És una decisió completament arbitrària. No hi ha informació a l’abast dels 
ciutadans i dels Grups de l’oposició. Ja que una vegada més les dificultats 
trobades són nombroses. Per tant, votarem en contra. 
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Senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 
 
Només per compartir la preocupació manifestada pel Portaveu d’Iniciativa per 
Catalunya Verds. Totalment d’acord, no és ni la més mínima intenció, sobretot 
perquè el Patrimoni municipal del sòl està totalment taxat, quina és la seva 
finalitat i quines són les seves garanties, per precisament evitar el que tu 
plantejaves amb molt d’encert en la teva intervenció. 
 
L’empresa ha de comunicar, té l’obligació de comunicar, no només l’inventari 
de manera anual, sinó qualsevol variació d’importància que es produeixi al 
Patrimoni municipal de sòl. I, a més a més, està sotmesa a la intervenció i 
fiscalització dels serveis centrals de l’Ajuntament. 
 
Per tant, com deia abans, és una actuació de caràcter, més aviat, pragmàtic 
des del punt de vista que té encomanada la seva gestió del Patrimoni 
municipal del sòl. Però que té totes les garanties de que sigui per a la finalitat 
per a la que està creat. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Dir que és d’agrair la il·lustració del company d’Iniciativa i tal i tal, si aquí la 
qüestió és si és necessari o no per a gestionar el Patrimoni una empresa 
municipal. A partir d’aquí podem parlar. Però el que passa és que no es pot fer 
una intervenció parlant d’una Llei que diu al Senat, que diu que no sé què, per 
a una cosa que és obvi. El sòl municipal és necessari que ho gestioni una 
empresa municipal o el pot gestionar directament l’Ajuntament?. Aquesta és 
la primera. 
 
I la segona, i tampoc per entrar amb demagògies de “dimes i diretes”. Si 
l’empresa té deutes perquè no actua com una empresa mercantil a l’ús 
perquè sí que està actuant en el mercat mercantil o en el mercat civil a l’ús. 
 
Llavors, el que sí hem de decidir realment és, què deu o no deu l’empresa, 
quin patrimoni té o no té Cornellà. Perquè al final aquesta barreja d’idees 
d’aquesta empresa que no és empresa, que si el govern diu que es liquidi, que 
no es liquidi, que si al Senat ens trobem amb uns balls de números que no 
sabem ni quin patrimoni, si que ho sabem però no ho podem dir amb 
claredat, quin patrimoni té i quin deute té l’empresa. 
 
La realitat és, que anem a fer amb Procornellà?. I desprès, decidim, no la 
increment de càrrega. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Només per aclarir que el que he explicat és que, és el Partit Popular qui ha 
plantejat que sigui a través de la cessió de terrenys qui pugui liquidar els 
deutes de l’empresa. Només he fet això, no he fet cap demagògia, he explicat 
una cosa que és un debat parlamentari, ja està. 
 
En tot cas, el que nosaltres considerem és el contrari. Nosaltres considerem 
que l’empresa, mentre l’empresa estigui viva i l’empresa funcioni, tingui 
delegada la gestió del patrimoni, ha de garantir que sigui sent cent per cent 
pública i cent per cent d’utilitat social. Per tant, és això el que nosaltres 
defensem. Mentre això es garanteixi, nosaltres estarem d’acord. 
 
I estem d’acord, evidentment, en que s’ha de fer un debat sobre el paper de 
Procornellà. Però no és aquest, en tot cas, el moment de fer el debat. Estem 
fent un tràmit, bàsicament. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Recordar només una cosa, la primera és que tothom coneix la situació de 
Procornellà, perquè es va fer una reunió específica per explicar-ho. Tothom. 
Per tant aquí les coses estan clares i explicades i documentades. 
 
La segona és que estem parlant d’això, d’un instrument. Res mes. No estem 
parlant de l’empresa ni estem parlant d’altres coses. Estem parlant d’un 
instrument que fa anys que utilitzem perquè gestioni el patrimoni de sòl 
públic de la ciutat, res més. No estem parlant d’una altra cosa ni una altra 
finalitat. 
 
I, en tot cas, ja he comentat en alguna ocasió que, suposo que l’any que ve, 
podrem començar a treballar en tots els aspectes que estan relacionats amb 
temes de lloguer social. I, per tant, ja parlarem. I tant, que parlarem!. El que 
passa és que jo crec que no coincidirem en moltes coses, entre les que hem 
de fer i les que altres plantejaríem en això, anar eliminant i eliminar coses. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
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Vots en contra: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Punt quart.- Declarar la compatibilitat entre la condició de Regidor d’aquest 
Ajuntament del Sr. Enrique Vanacloy Valiente, amb l’exercici d’un activitat 
privada, per compta aliena i en règim laboral 

Declarar compatibilitat del 

Sr. Enrique Vanacloy Valiente. 

MOCIÓ 
 
... 
Vista la petició efectuada pel Regidor del Grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrès (PSC-CP), Sr. Enrique Vanacloy Valiente, sol·licitant 
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la declaració de compatibilitat entre la seva condició de Regidor d’aquest Ajuntament 
amb l’exercici d’una activitat privada, per compta aliena i en règim laboral, consistent 
en l’exercici de les funcions d’Auditor de Sistemes a l’empresa Siemens, SA, d’aquest 
municipi. 
 
Atès que el senyor Enrique Vanacloy Valiente va prendre possessió com a Regidor 
d’aquest Ajuntament en la sessió constitutiva celebrada el dia 13 de juny de 2015 i 
exerceix el seu càrrec en aquesta Corporació en règim de dedicació parcial, en la seva 
condició de Regidor de Districte, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals, 
percebent per això les retribucions establertes per acord plenari adoptat el dia 2 de 
juliol d’enguany, per import de 10.097,89 euros anuals.  
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
14/2000, de 29 de desembre, el règim de dedicació parcial, a diferència del de 
dedicació exclusiva, no comporta una situació d’incompatibilitat per a l’exercici 
d’altres activitats públiques o privades ni l’aplicabilitat de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre,d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques, 
ja que, a diferencia del que s’estableix a l’apartat 1 d’aquest precepte respecte del 
règim de dedicació exclusiva, respecte del de dedicació parcial no es contempla cap 
limitació per aquest concepte ni cap remissió legislativa a aquesta norma. 
 
Atès que, no obstant això, l’article 60 del ROM estableix el deure dels regidors i 
regidores de posar en coneixement de l’Ajuntament tota circumstància que sigui 
susceptible de generar una situació d’incompatibilitat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, vist l’informe núm. 115/2015, de data 10 de desembre, 
emès per la Secretaria General, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar la compatibilitat entre la condició de Regidor d’aquest Ajuntament 
del senyor Enrique Vanacloy Valiente, amb l’exercici d’una activitat privada, per 
compta aliena i en règim laboral, consistent en l’exercici de les funcions d’Auditor de 
Sistemes a l’empresa Siemens, SA, d’aquest municipi. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat i al Departament de Recursos Humans, 
pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquest acord, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 9.1.m) de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
És el mateix que vam fer en l’anterior Ple, declarar la compatibilitat d’una 
persona que treballa en una empresa de la ciutat que és Regidor, que és 
l’Enrique Vanacloy Valiente.  
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ser a l’ordre del dia, 
cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda, per unanimitat, declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
 
Urgència primera.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança 
General de Gestió, Recaptació i Inspecció i les Ordenances Fiscals, per 
l’exercici de 2016. 

Aprovar definitivament  
Modificació Ordenança  
General Gestió, Recaptació 

i Inspecció, i les Ordenances 
Fiscals 2016. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Vist l’acord del Ple Municipal en sessió ordinària del dia 29 d’octubre de 2015, 
d’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança General de Gestió, recaptació i 
inspecció i de les Ordenances Fiscals, per al proper exercici de 2016. 
 
Vist l’informe emes per la Directora de Gestió Tributaria. 
 
Atès el que disposa l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en 
concordança amb el 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, referent al procediment a seguir en l’aprovació de les Ordenances, així 
com l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, relatius a l’ordenació de tributs per les 
Corporacions Locals. 
 
Atès que l’esmentat acord ha estat exposat al públic, durant 30 dies, segons anunci 
d’exposició publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 2 de novembre de 2015, 
als efectes de presentar reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 17 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que el termini d’exposició ha finalitzat el dia 5 del present mes de desembre. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública s’han presentat les següents 
reclamacions: 
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Grup Municipal de Ciutadans-Partit de la Ciutadania, en data 2 i 20 de novembre de 
2015, amb número de Registre General d’Entrada 40170 i 43118 respectivament. 
 
Grupo Municipal del Partido Popular, en data 2 de desembre de 2015, amb número 
de Registre General d’Entrada 44688. 
 
Grup Municipal Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, en data 3 de desembre de 
2015, amb número de Registre d’Entrada General 45.044, 45.045 i 45.046. 
 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, en data 4 de desembre de 
2015, amb número de Registre d’Entrada General 45.116. 
 
Atès que el Grup Municipal de Ciutadans-Partit de la Ciutadania formula la seva 
reclamació contra les ordenances fiscals i extrems que tot seguit s’especifiquen: 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1: IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. 
 
PRIMER.- Article 8.1 Modificació del gravamen de l’Impost: 
 
1. La quota integra d’aquest Impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els 

següents tipus de gravamen: 
 

a) El tipus general de gravamen serà el 0’531% quan es tracti de bens immobles 
de naturalesa urbana. 

 
b) El tipus de gravamen incrementat per usos industrials, comercials i d’oficines, 

serà el 0’800%, en cas que el valor cadastral sigui igual o superior al llindar de: 
 
 1.860.819,07 euros en els usos industrials 
 215.295,69 euros en els usos de comerç 
 580.145,79 euros en els usos d’oficines. 
 

El tipus de gravamen serà de 0’455% quan es tracti de bens immobles de 
naturalesa rústica. 

 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 
PRIMER.- Article 7.5.  
 
Introduir les següents bonificacions: 
 
1.- “Es concedirà una bonificació del 50% de la quota corresponent, per als que iniciïn 
l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els 
cinc anys següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de 
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la mateixa. El percentatge de bonificació serà decreixen en cadascun dels cinc anys de 
la seva aplicació, segons l’escala següent: 
 

ANYS % 

1º 50% 

2º 40% 

3º 30% 

4 20% 

5 10% 

 
 
El període d’aplicació de la bonificació, caducarà transcorreguts els cinc anys des de la 
finalització de l’exempció prevista a l’article 82.1.b) TRLRHL. 
 
La bonificació és de caràcter rogat i s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament dins el primer 
trimestre de l’exercici en què s’hagi d’aplicar. 
 
Cal tenir en compte, a més, que per accedir a la mateixa, l’activitat econòmica no s’ha 
d’haver exercit anteriorment sota cap altre titularitat com, per exemple, en el cas de 
fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 
 
El càlcul s’aplicarà sobre la quota tributària formada per la tarifa més el coeficient de 
ponderació i el coeficient de situació. 
 
 
2.- Ampliar la bonificació als comerços que es vegin afectats per obres al carrer: 
 
“Quan es duguin a terme obres a la vía pública, que tinguin una durada superior als 
tres mesos i afectin als locals en que es realitzin activitats classificades en aquesta 
divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins el 80% de la 
quota tributaria dels període impositiu corresponent, atenent al grau d’afectació dels 
locals per les dites obres. 
 
Les reduccions regulades en l’apartat anterior, abasten exclusivament la quota 
tributaria integrada per la quota tarifa ponderada pel coeficient previst en el punt 
anterior i modificada si s’escau, per l’aplicació del coeficient de situació fixat en 
aquesta ordenança i es concediran per l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents 
afectats l’acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el 
reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït”. 
 
 
3.- Introduir la bonificació: 
 
“Es concedirà una bonificació de fins al 50% per a les empreses que contractin a 
ciutadans i ciutadanes de Cornellà mitjançant un contracte indefinit. El percentatge 
de la bonificació serà durant els dos primers anys i decreixent en funció la xifra de 
negocis de l’empresa contractant: 



 30 

Xifra de negocis anual % 

Fins a 500.000€ 50% 

De 50.000 a 100.00€ 40% 

De 100.000 a 250.000€ 30% 

De 250.000 a 500.000€ 20% 

+ de 500.000€ 10% 

 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3: IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
 
1.- Article 4 apartat 2.2: 
 
1.- Ampliar la bonificació als propietaris dels vehicles híbrids i/o elèctrics 
 
“Bonificació del 95% durant els 3 primers anys i del 75% durant els 2 anys següents, 
des de l’adquisició de vehicles híbrids i/o elèctrics”. 
 
2.- Introduir la següent bonificació:  
 
“Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost, incrementada amb el 
coeficient fixat en l’ordenança els vehicles que utilitzin GLP com a carburant o 
qualsevol altre carburant que produeixi una mínima incidència en el medi ambient”. 
 
2.- Afegir la següent bonificació: 
 
“Es concedirà una bonificació del 50% de la quota de l’impost per als vehicles amb 
emissions de fins a 100 gr/Km de CO2 i una bonificació del 25% de la quota de 
l’impost per als vehicles amb emissions des de 101 gr/Km fins a 120 gr/Km de CO2”. 
 
 
3.- Article 9.1 
 
Modificació de BOP per Butlletí Oficial de l’Estat. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17: TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES 
DE LES VORERES, RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PERMANETS I RESERVES TEMPORALS 
(càrrega i descàrrega). 
 
Modificar l’article 6. 
 
“Quan, amb motiu d’obres públiques al carrer, no es pugui fer us de l’aprofitament 
d’aquest de forma continuada durant un termini de 6 mesos o superior, privi informe 
tècnic corresponent i prèvia sol·licitud, es podrà bonificà la quota, tal i com es disposa 
en la taula següent”. 
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MESOS % 

Fins a 6 50% 

Mes de 6 100% 

 
 
Atès que el Grup Municipal del PP formula la seva reclamació contra les ordenances 
fiscals i extrems que tot seguit s’especifiquen que traduïdes al català son les següents: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1: IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. 
 
Article 6.- 
 
Incloure incís 6. 
 
Tenen dret a una bonificació del 50% en la quota integra de l’impost, els immobles on 
visqui una persona amb situació de viduïtat o situació jurídica anàloga amb just títol 
de propietat, que percebi únicament sigui quina sigui la modalitat, una prestació de 
qualsevol administració. 
 
Bonificació que s’atorgarà a petició de l’interessat i que serà efectiva en el moment 
en que la sol·liciti atenent a l’any fiscal de sol·licitud. 
 
Modificar incís 5 
 
Tipus de família nombrosa Percentatge bonificació 
 
1ªCategoría 50 
Resta categories 75 
 
 
Restant redactat. 
 
Tipus de família nombrosa Percentatge bonificació 
 
1ªCategoria 75 
Resta de categories 95 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4: IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
 
Article 5.3 mitjançant modificació i inclusió 
 
3. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels seus fills, com a 
conseqüència del compliment de sentencies en els casos de nul·litat, separació o 
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 
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Les transmissions de bens immobles entre cònjuges, parelles de fet o a favor dels 
seus fills, en compliment de sentencies judicials, de conveni regulador notarial i 
extincions de condomini sigui quina sigui la seva forma sempre que sigui 
conseqüència a la extinció de la vida conjugal o ruptura de la parella de fet. 
 
 
Article 5 inclusió 10. 
 
Les transmissions intervius en la que un dels subjectes passius que resideixi en la 
vivenda pateixi alguna discapacitat o sigui major de 70 anys i compri un altra 
vivenda a la ciutat que millori la habitabilitat o accessibilitat ja sigui en planta 
baixa, en finca amb ascensor o finca adaptada. 
 
 
Article 7 modificacions. 2 
 
2. En les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, els subjectes passius que tot 

seguit s’especifiquen tindran la bonificació sobre la quota que així mateix es 
detalla, sempre i quan l’objecte tributari sigui el seu habitatge habitual: 

 
a) Cònjuge de 55 anys o més ......................................................................  95% 
b) Descendents i adoptats menors de 31 anys i de 55 anys o més .............  95% 
c) Ascendents i adoptants de 55 anys o més..............................................  95% 
d) Cònjuge, descendents i adoptats, ascendents i adoptants amb 

discapacitats física, que compleixin les condicions que disposa l’article 
144 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, per a les 
prestacions no contributives ..................................................................  95% 

e) Cònjuge, descendents i adoptats, ascendents i adoptants amb 
discapacitats psíquica en tots els seus graus  ........................................  95% 

f) Cònjuges, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, amb 
independència de l’edat, sempre i quan el conjunt dels ingressos de la 
unitat familiar no superin l’IPREM fitxat per aquest exercici, al que se 
li sumarà un 18%. S’afegirà un 35% pel primer fill que convisqui i un 
20% pel segon i següents .......................................................................  95% 

 
De forma genèrica i pel que fa als terminis interessa a aquest grup que en relació a la 
plusvàlua per successió i els seus terminis, s’articuli, mitjançant els serveis jurídics de 
l’Administració, de tal forma que en el casos: 
 
a) Declaracions d’hereus judicials: el còmput de terminis conti a partir del moment en 

que es dicti l’auto de declaració d’hereus, sempre que el procediment s’hagi instat 
en el termini genèric. 

 
b) Declaració d’incapacitat i nomenament de tutor: el còmput a afectes d’acordar els 

terminis sigui el de l’auto de declaració d’incapacitat i nomenament de tutor (en el 
seu cas el de nomenament de tutor), sempre que el procediment s’hagi instat en el 
termini genèric. 
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c) En tot cas que el termini para imposar sancions, interessos i acollir-se a 

bonificacions meriti des de la data en que es dicti l’auto. 
 
 
Atès que el Grup Municipal Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, formula la seva 
reclamació contra les ordenances fiscals i extrems que tot seguit s’especifiquen: 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1: IMPOST DE BENS IMMOBLES. 
 
“Introduir un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’IBI dels pisos desocupats des 
de fa més 1 any, sempre que siguin propietat d’entitats de crèdit, de promotors 
immobiliaris o de propietaris particulars amb dos a més habitatges desocupats”. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS 
I OBRES. 
 
1.- “Introduir una bonificació del 95% en l’Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, en els casos de construcció d’habitatges destinats a lloguer social, tal com 
es preveu a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 103.2.a, sempre que 
hagi estat declarat d’interès o utilitat municipal. 
 
2.- “Reduir el gravamen en el cas de les obres de rehabilitació d’habitatges a un 2% 
sobre el pressupost de l’obra”. 
 
 
Atès que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, formula la seva 
reclamació contra les ordenances fiscals i extrems que tot seguit s’especifiquen: 
 
 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ. 
 
Article 73è. Terminis d’ingrés. 
 
3. Termini especial de pagament de tributs, en aplicació del que preveu l’article 9.1 de 
Reial Decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Aquest sistema consisteix en el pagament per avançat, en 6 quotes alternes en els 
mesos senars, o 12 quotes consecutives des del mes de gener al mes de desembre, 
prenent, en tots dos casos com a referència les quantitats meritades en l’exercici 
anterior, dels tributs de padró que tot seguit s’indiquen: 
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1) Impost sobre bens immobles 
2) Impost sobre activitats econòmiques 
3) Taxa per a la entrada de vehicles a través de les voreres, reserves de la via pública 

permanents i reserves temporals (càrrega i descàrrega) 
4) Taxa per aprofitament i serveis als mercats municipals 
5) Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic (quioscos i parades per a la venda no 

sedentària) 
 
 
Els tributs subjectes a aquesta possibilitat de termini especial de pagament podran 
ser modificats, per Decret d’Alcaldia.  
 
Un cop aprovats els corresponents padrons fiscals, l’Ajuntament comunicarà els 
elements tributaris als contribuents i procedirà a la regularització de les quotes 
pendents, restant  de la quota a pagar resultant, els pagaments anticipats efectuats, i 
prorratejant el saldo pendent entre les quotes que manquin fins al final de l’exercici, a 
partir de la quota següent. 
 
Requisits i procediment per acollir-se al sistema del termini especial de pagament: 
 
- Emplenar les butlletes de sol·licitud, bé presencialment, bé per internet, amb la 

sol·licitud d’acollir-se a aquest sistema i l’ordre expressa de domiciliació bancària 
dels pagaments, així com presentar-la en els terminis i llocs establerts. 

 
- Efectuar el pagament de les fraccions bimensuals o mensuals, fins a la 

regularització, a l’entitat de crèdit que es designi (equivalent cadascun d’ells al 
resultat de dividir per sis o dotze la quota a pagar del/s tribut/s meritat/s en 
l’exercici anterior). 

 
- Efectuar el pagament  de les fraccions bimensuals o mensuals resultants de la 

regularització per la diferencia existent entre els pagaments anticipats realitzats  i 
el deute total definitiu corresponent a l’exercici.  

 
- L’adhesió a aquest sistema especial de pagament es mantindrà fins a ordre 

expressa de cancel·lació i es farà per terminis mínims d’un any natural. 
 
- Les llistes de cobrament que es confeccionin d'acord amb el sistema especial 

s'aprovaran per l'Alcalde o persona en qui delegui. 
 
- Els càrrecs al compte corrent es realitzen el dia 5 de cada mes, excepte el mes de 

gener què es podrà cobrar fins al dia 15. 
 
En cas d’incórrer en d’impagament de qualsevol de les quantitats fraccionades, podrà 
quedar sense efecte el sistema de termini especial, amb la pèrdua d’aquest per a 
l’exercici següent, integrant-se un altre cop al termini normal de pagament domiciliat. 
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Vistes les al·legacions formulades pel Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1: IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. 
 
Ordenança Fiscal número 1.- Impost sobre bens immobles. 
 
Article 8.1 Modificació del gravamen de l’Impost: 
 
1. La quota integra d’aquest Impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els 
següents tipus de gravamen: 
 
a) El tipus general de gravamen serà el 0’531% quan es tracti de bens immobles de 

naturalesa urbana. 
 
b) El tipus de gravamen incrementat per usos industrials, comercials i d’oficines, serà 

el 0’800%, en cas que el valor cadastral sigui igual o superior al llindar de: 
 
 1.860.819,07 euros en els usos industrials 
 215.295,69 euros en els usos de comerç 
 580.145,79 euros en els usos d’oficines. 
 
El tipus de gravamen serà de 0’455% quan es tracti de bens immobles de naturalesa 
rústica. 
 
El tipus general i l’incrementat de gravamen que es proposa per l’exercici 2016 s’ha 
calculat per tal que enguany l’increment d’aquest Impost sigui zero, i en cap cas 
excedeix dels màxims permesos en l’article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Pel que fa els llindars del usos industrials, de comerç i d’oficines,  en cap cas es poden 
mantenir per l’exercici 2016 els fixats en l’exercici 2015, atès que  el llindar que marca 
quin es el major valor cadastral per cada tipus es variant a cada exercici, en funció de 
les altes o baixes que s’incorporen al Padró de l’impost, i aquests s’han de calcular 
anyalment atenent al que disposa l’article 72 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
Per la qual cosa no es poden estimar les al·legacions sol·licitades pel Partit reclamant. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRAS. 
 
Article 4.4.- 
 
Corregir l’error ortogràfic: 
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Gaudiran de la bonificació del 95% de la quota de l’Impost regulada a l’apart 
anterior, les obres d’instal·lació d’ascensors per a la millora de l’accessibilitat 
en edificis per ha suprimir les barreres arquitectòniques, per haver estat 
declarades d’interès especial en la sessió plenària celebrada el dia 29 de març 
de 2001 i d’aquells edificis ja existents de tipus plurifamiliars que hi hagi 
constituïda la corresponent comunitat de propietaris, per haver estat 
declarades d’interès especial en la sessió plenària celebrada el dia 18 de 
desembre de 2014. 

 
Pel següent: 
 

Gaudiran de la bonificació del 95% de la quota de l’Impost regulada a l’apart 
anterior, les obres d’instal·lació d’ascensors per a la millora de l’accessibilitat 
en edificis per a suprimir les barreres arquitectòniques, per haver estat 
declarades d’interès especial en la sessió plenària celebrada el dia 29 de març 
de 2001 i d’aquells edificis ja existents de tipus plurifamiliars que hi hagi 
constituïda la corresponent comunitat de propietaris, per haver estat 
declarades d’interès especial en la sessió plenària celebrada el dia 18 de 
desembre de 2014. 

 
 
Pel que fa a les al·legacions de les Ordenances Fiscals números 2, 3, 6, 10, 12, 13, 16 i 
24 reguladores respectivament de: 
 
- Impost sobre activitats econòmiques. 
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
- Taxa per a l’expedició de documents administratius. 
- Taxa per a la recollida de residus comercials i/o industrials i altres serveis 

mediambientals 
- Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 

abusivament a la via pública. 
- Taxa per als serveis especials d’espectacles o transport. 
- Taxa per a l’ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
- Contribucions especials. 
 
S’inadmeten atès que l’article 17.1 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, 
estableix que es puguin presentar reclamacions en relació als acords provisionals 
adoptats referits a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i, conseqüentment a 
l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals, sense que contempli 
que es puguin presentar reclamacions respecte de les ordenances fiscals que no hagin 
estat objecte d’aprovació o modificació. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17: TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES 
DE LES VORERES, RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PERMANENTS I RESERVES 
TEMPORALS (càrrega i descàrrega). 
 
Modificar l’article 6. 
 
“Quan, amb motiu d’obres públiques al carrer, no es pugui fer us de l’aprofitament 
d’aquest de forma continuada durant un termini de 6 mesos o superior, privi informe 
tècnic corresponent i prèvia sol·licitud, es podrà bonificà la quota, tal i com es disposa 
en la taula següent”. 
 

MESOS % 

Fins a 6 50% 

Mes de 6 100% 

 
 
El Text Refós de les Hisendes Locals no preveu cap classe de bonificació pels conceptes 
esmentats. L’article 9 de l’esmentada norma i l’article 8 de la Llei General Tributaria, 
assenyalen que només es podran reconèixer els beneficis fiscals que estiguin 
expressament previstos per normes amb rang de llei o derivin de l’aplicació de 
Tractats Internacionals.  
 
Per la qual cosa no es pot reconèixer el benefici fiscal proposat pel Partit reclamant. 
 
 
Vistes les al·legacions formulades pel Grup Municipal del Partit Popular que 
traduïdes al català son les següents: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1: IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. 
 
Ordenança Fiscal número 1.- Impost sobre bens immobles. 
 
Article 6.- 
 
Incloure incís 6. 
 
Tenen dret a una bonificació del 50% en la quota integra de l’impost, els immobles on 
visqui una persona amb situació de viduïtat o situació jurídica anàloga amb just títol 
de propietat, que percebi únicament sigui quina sigui la modalitat, una prestació de 
qualsevol administració. 
 
Bonificació que s’atorgarà a petició de l’interessat i que serà efectiva en el moment 
en que la sol·liciti atenent a l’any fiscal de sol·licitud. 
 
Els beneficis fiscals que inclouen exempcions i/o bonificacions han d’estar previstos 
expressament en normes amb rang de llei, en aquest cas l’esmentat benefici fiscal no 
esta recollit ni a l’article 73 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, que regula les 
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bonificacions obligatòries de l’impost, ni tampoc en l’article 74 que determina les 
bonificacions que es podrien regular potestativament mitjançant les ordenances 
fiscals. 
 
Per la qual cosa no es pot reconèixer el benefici fiscal proposat pel Partit reclamant. 
 
 
Modificar l’incís 5 
 
Tipus de família nombrosa Percentatge bonificació 
 
1ªCategoria ...............................................................................  50 
Resta categories ........................................................................  75 
 
 
Restant redactat. 
 
Tipus de família nombrosa Percentatge bonificació 
 
1ªCategoría .........................................................................  75 
Resta de categories ..............................................................  95 
 
 
L’article 74.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals estableix que els Ajuntaments 
puguin regular a través de les ordenances fiscals una bonificació de fins al 90% de la 
quota íntegra de l’impost per als subjectes passius que tinguin la condició de titulars 
de família nombrosa, però en cap cas aquesta bonificació pot ser del 95% de la quota 
esmentada. 
 
Per la qual cosa, s’estima parcialment l’al.legació formulada, restant establerts els 
percentatges de bonificació com s’indica a continuació: 
 
Tipus de família nombrosa Percentatge bonificació 
 
1ªCategoría .........................................................................  75 
Resta de categories ..............................................................  90 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4: IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
 
Article 5.3 (Ates no subjectes) mitjançant modificació e inclusió 
 
3. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels seus fills, com a 
conseqüència del compliment de sentencies en els casos de nul·litat, separació o 
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 
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Les transmissions de bens immobles entre cònjuges, parelles de fet o a favor dels 
seus fills, en compliment de sentencies judicials, de conveni regulador notarial i 
extincions de condomini sigui quina sigui la seva forma sempre que sigui 
conseqüència a la extinció de la vida conjugal o ruptura de la parella de fet. 
 
El segon paràgraf de l’article 104.3 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals fixa 
literalment que no es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions 
de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del 
compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, 
sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 
 
Els beneficis fiscals han d’estar previstos expressament en normes amb rang de llei, i 
en aquest cas el benefici fiscal proposat no esta recollit al Text Refós de la Llei de 
Hisendes Locals.  
 
Per la qual cosa no es pot reconèixer el benefici fiscal proposat pel Partit reclamant. 
 
 
Article 5 inclusió 10. 
 
Les transmissions intervius en la que un dels subjectes passius que resideixi en la 
vivenda pateixi alguna discapacitat o sigui major de 70 anys i compri un altra 
vivenda a la ciutat que millori la habitabilitat o accessibilitat ja sigui en planta 
baixa, en finca amb ascensor o finca adaptada. 
 
Les exempcions i/o bonificacions han d’estar previstos expressament en normes amb 
rang de llei, en aquest cas l’esmentat benefici fiscal no esta recollit al Text Refós de la 
Llei de Hisendes Locals. 
 
 
Article 7 modificació 2 
 
2. En les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, els subjectes passius que tot 

seguit s’especifiquen tindran la bonificació sobre la quota que així mateix es 
detalla, sempre i quan l’objecte tributari sigui el seu habitatge habitual: 

 
a) Cònjuge de 55 anys o més ......................................................................  95% 
 
b) Descendents i adoptats menors de 31 anys i de 55 anys o més .............  95% 
 
c) Ascendents i adoptants de 55 anys o més..............................................  95% 
 
d) Cònjuge, descendents i adoptats, ascendents i adoptants amb 

discapacitats física, que compleixin les condicions que disposa l’article 
144 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, per a les 
prestacions no contributives ..................................................................  95% 
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e) Cònjuge, descendents i adoptats, ascendents i adoptants amb 
discapacitats psíquica en tots els seus graus  ........................................  95% 

 
f) Cònjuges, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, amb 

independència de l’edat, sempre i quan el conjunt dels ingressos de la 
unitat familiar no superin l’IPREM fitxat per aquest exercici, al que se 
li sumarà un 18%. S’afegirà un 35% pel primer fill que convisqui i un 
20% pel segon i següents......................................................... ..............  95% 

 
 
Aquest Ajuntament considera adequat estimar les al·legacions formulades a aquest 
article, que actualment diu: 
 
Article 7.2  
 
2. En les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, els subjectes passius que tot 

seguit s’especifiquen tindran la bonificació sobre la quota que així mateix es 
detalla, sempre i quan l’objecte tributari sigui el seu habitatge habitual: 

 
a) Cònjuge de 60 anys o més ......................................................................  95% 
 
b) Descendents i adoptats menors de 21 anys i de 60 anys o més .............  95% 
 
c) Ascendents i adoptants de 60 anys o més..............................................  95% 
 
d) Cònjuge, descendents i adoptats, ascendents i adoptants amb 

discapacitats física, que compleixin les condicions que disposa l’article 
144 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, per a les 
prestacions no contributives ..................................................................  95% 

 
e) Cònjuge, descendents i adoptats, ascendents i adoptants amb 

discapacitats psíquica en tots els seus graus  ........................................  95% 
 
f) Cònjuges, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, amb 

independència de l’edat, sempre i quan el conjunt dels ingressos de la 
unitat familiar no superin l’IPREM fitxat per aquest exercici, al que se 
li sumarà un 18%. S’afegirà un 35% pel primer fill que convisqui i un 
20% pel segon i següents .......................................................................  95% 

 
 
I quedarà redactat com figura a continuació: 
 
Article 7.2  
 
2. En les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, els subjectes passius que tot 

seguit s’especifiquen tindran la bonificació sobre la quota que així mateix es 
detalla, sempre i quan l’objecte tributari sigui el seu habitatge habitual: 
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a) Cònjuge de 55 anys o més ......................................................................  95% 
 
b) Descendents i adoptats menors de 31 anys i de 55 anys o més .............  95% 
 
c) Ascendents i adoptants de 55 anys o més..............................................  95% 
 
d) Cònjuge, descendents i adoptats, ascendents i adoptants amb 

discapacitats física, que compleixin les condicions que disposa l’article 
144 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, per a les 
prestacions no contributives ..................................................................  95% 

 
e) Cònjuge, descendents i adoptats, ascendents i adoptants amb 

discapacitats psíquica en tots els seus graus  ........................................  95% 
 
f) Cònjuges, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, amb 

independència de l’edat, sempre i quan el conjunt dels ingressos de la 
unitat familiar no superin l’IPREM fitxat per aquest exercici, al que se 
li sumarà un 18%. S’afegirà un 35% pel primer fill que convisqui i un 
20% pel segon i següents .......................................................................   95% 

 
 
Continua aquest Grup Municipal dient: 
 
De forma genèrica i pel que fa als terminis interessa a aquest grup que en relació a la 
plusvàlua per successió i els seus terminis, s’articuli, mitjançant els serveis jurídics de 
l’Administració, de tal forma que en el casos: 
 
a) Declaracions d’hereus judicials: el còmput de terminis conti a partir del moment en 

que es dicti l’ auto de declaració d’ hereus, sempre que el procediment s’hagi 
instat en el termini genèric. 

 
b) Declaració d’incapacitat i nomenament de tutor: el còmput a afectes d’acordar els 

terminis sigui el de l’auto de declaració d’incapacitat i nomenament de tutor (en el 
seu cas el de nomenament de tutor), sempre que el procediment s’hagi instat en el 
termini genèric. 

 
c) En tot cas que el termini para imposar sancions, interessos i acollir-se a 

bonificacions meriti des de la data en que es dicti l’auto. 
 
 
Respecte a aquesta al·legació, cal dir que l’article 110 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals estableix els terminis en els quals els subjectes 
passius tenen l’obligació de presentar la corresponent declaració i que tan sol 
determina que aquests s’hauran de comptar des de la data en què es produeixi el 
meritament de l’Impost, és a dir:  
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a) Quan es tracti d’actes intervius: 30 dies hàbils. 
b) Quan es tracti d’actes per causes de mort: el termini serà de 6 mesos prorrogables 

fins a 1 any, a sol·licitud del subjecte passiu. 
 
Per la qual cosa no es pot estimar aquesta al·legació. 
 
 
 
Vistes les al·legacions formulades pel Grup Municipal Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà: 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1: IMPOST DE BENS IMMOBLES. 
 
“Introduir un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’IBI dels pisos desocupats des 
de fa més 1 any, sempre que siguin propietat d’entitats de crèdit, de promotors 
immobiliaris o de propietaris particulars amb dos a més habitatges desocupats”. 
 
En el Text Refós de la  Llei de Hisendes Locals opcionalment esta previst que es pugui  
exigir aquest recàrrec, a l’article 72.4 paràgraf 3r, per a vivendes desocupades amb 
caràcter permanent, les quals hauran de reunir les condicions que reglamentàriament 
es determinin. 
 
S’estima, doncs, l’al·legació formulada pel que fa a la inclusió del recàrrec proposat a 
les Ordenances, però aplicat a les vivendes desocupades amb caràcter permanent que 
reuneixin les condicions que es determinin reglamentàriament. 
 
Per la qual cosa s’incorpora a l’Ordenança Fiscal núm 1 un nou article amb el número 
9. Tipus de gravamen. Recàrrec per immobles urbans d’us residencial desocupats amb 
caràcter permanent.  
 
 
L’article quedarà redactat: 
 
Article 9. Tipus de gravamen. Recàrrec per immobles urbans d’us residencial 
desocupats amb caràcter permanent. 
 
En el cas d’immobles d’us residencial que es trobin desocupats en caràcter permanent 
per complir les condicions que es determinin reglamentàriament, es podrà exigir als 
subjectes passius d’aquest tribut un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’Impost. 
 
Aquest es meritarà el 31 de desembre i es meritarà anyalment un cop constatada i 
declarada fefaentment la desocupació de l’immoble. 
 
Renumerar la resta d’articles. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES. 
 
1.- “Introduir una bonificació del 95% en l’Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, en els casos de construcció d’habitatges destinats a lloguer social, tal com 
es preveu a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 103.2.a, sempre que 
hagi estat declarat d’interès o utilitat municipal. 
 
El punt 3 de l’article 4 d’aquesta Ordenança ja contempla una bonificació del 95% a 
favor de construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’interès o utilitat 
municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de 
foment de l’ocupació que justifiquen aquesta declaració. 
 
La construcció d’habitatges destinats a lloguer social estaria inclosa en aquesta 
bonificació, ja fixada del 95%, sempre que el Ple de la Corporació declarés aquest 
interès o utilitat municipal. 
 
Per tant no procedeix estimar aquesta al·legació, atès que la proposta formulada ja 
està incorporada a les vigents Ordenances Fiscals. 
 
 
2.- “Reduir el gravamen en el cas de les obres de rehabilitació d’habitatges a un 2% 
sobre el pressupost de l’obra”. 
 
La base imposable de l’impost està constituïda pel cost total i efectiu de la 
construcció, instal·lació o obra, a la qual s’haurà d’aplicar el tipus de gravamen que es 
fixi, segons estableix l’article 102 del TRLRHL 
 
L’article 102.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals preveu 
nomes l’aplicació d’un únic tipus de gravamen per a la realització del fet imposable 
gravat per l’ICIO. L’establiment d’un gravamen diferent suposa un benefici fiscal per a 
la realització d’aquest tipus d’obres no previst en cap norma amb rang de llei, tal 
como exigeix l’article 9 de l’esmentada Llei. 
 
Per la qual cosa no es pot reconèixer el benefici fiscal proposat pel Partit reclamant.  
 
 
Vistes les al·legacions formulades pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ. 
 
Article 73è. Terminis d’ingrés. 
 
3. Termini especial de pagament de tributs, en aplicació del que preveu l’article 9.1 de 
Reial Decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 



 44 

 
Aquest sistema consisteix en el pagament per avançat, en 6 quotes alternes en els 
mesos senars, o 12 quotes consecutives des del mes de gener al mes de desembre, 
prenent, en tots dos casos com a referència les quantitats meritades en l’exercici 
anterior, dels tributs de padró que tot seguit s’indiquen: 
 
1- Impost sobre bens immobles 
2- Impost sobre activitats econòmiques 
3- Taxa per a la entrada de vehicles a través de les voreres, reserves de la via pública 

permanents i reserves temporals (càrrega i descàrrega) 
4- Taxa per aprofitament i serveis als mercats municipals 
5- Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic (quioscos i parades per a la venda no 

sedentària) 
 
Els tributs subjectes a aquesta possibilitat de termini especial de pagament podran 
ser modificats, per Decret d’Alcaldia.  
 
Un cop aprovats els corresponents padrons fiscals, l’Ajuntament comunicarà els 
elements tributaris als contribuents i procedirà a la regularització de les quotes 
pendents, restant  de la quota a pagar resultant, els pagaments anticipats efectuats, i 
prorratejant el saldo pendent entre les quotes que manquin  fins al final de l’exercici, 
a partir de la quota següent. 
 
 
Requisits i procediment per acollir-se al sistema del termini especial de pagament: 
 
- Emplenar les butlletes de sol·licitud, bé presencialment, bé per internet, amb la 

sol·licitud d’acollir-se a aquest sistema i l’ordre expressa de domiciliació bancària 
dels pagaments, així com presentar-la en els terminis i llocs establerts. 

 
- Efectuar el pagament de les fraccions bimensuals o mensuals, fins a la 

regularització, a l’entitat de crèdit que es designi (equivalent cadascun d’ells al 
resultat de dividir per sis o dotze la quota a pagar del/s tribut/s meritat/s en 
l’exercici anterior). 

 
- Efectuar el pagament de les fraccions bimensuals o mensuals resultants de la 

regularització per la diferencia existent entre els pagaments anticipats realitzats  i 
el deute total definitiu corresponent a l’exercici.  

 
- L’adhesió a aquest sistema especial de pagament es mantindrà fins a ordre 

expressa de cancel·lació i es farà per terminis mínims d’un any natural. 
 
- Les llistes de cobrament que es confeccionin d'acord amb el sistema especial 

s'aprovaran per l'Alcalde o persona en qui delegui. 
 
- Els càrrecs al compte corrent es realitzen el dia 5 de cada mes, excepte el mes de 

gener què es podrà cobrar fins al dia 15. 
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En cas d’incórrer en d’impagament de qualsevol de les quantitats fraccionades, podrà 
quedar sense efecte el sistema de termini especial, amb la pèrdua d’aquest per a 
l’exercici següent, integrant-se un altre cop al termini normal de pagament domiciliat. 
 
 
L’article 9 del TRLRHL preveu la possibilitat que els subjectes passius domiciliïn els 
seus deutes de venciment periòdic, avancin pagaments o realitzin actuacions que 
impliquin col·laboració en la recaptació d’ingressos, entre d’altres, i tot això s’ha de 
regular mitjançant les Ordenances Fiscals. S’estima així l’al·legació formulada. 
 
Així, s’incorpora un punt 3 a l’article 73 de l’esmentada Ordenança, article que 
quedarà redactat com figura a continuació: 
 
Article 73è. Terminis d’ingrés. 
 
1. Els obligats al pagament faran efectius als deutes resultants de liquidacions 

practicades per l’Ajuntament en període voluntari dins els terminis següents: 
 

a. Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la 
notificació fins el dia 20 del mes posterior o si aquest es inhàbil fins l’immediat 
hàbil següent. 

 
b. Els notificats entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció 

de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest es inhàbil fins 
l’immediat hàbil següent. 

 
 
2. El pagament dels deutes que es recaptin mitjançant rebut s’efectuarà en el termini 

mínim de 2 mesos. 
 
Un cop transcorregut aquest prosseguirà l’exacció per via executiva regulada a 
l’article 75 i següents de la present ordenança. 
 
Amb caràcter especial es complirà el que estableixi el conveni o be el que assenyali 
la respectiva ordenança fiscal. 

 
 
3. Termini especial de pagament de tributs, en aplicació del que preveu l’article  9.1 

de Reial Decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Aquest sistema consisteix en el pagament per avançat, en 6 quotes alternes en els 
mesos senars, o 12 quotes consecutives des del mes de gener al mes de desembre, 
prenent, en tots dos casos com a referència les quantitats meritades en l’exercici 
anterior, dels tributs de padró que tot seguit s’indiquen: 
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1- Impost sobre bens immobles 
2- Impost sobre activitats econòmiques 
3- Taxa per a la entrada de vehicles a través de les voreres, reserves de la via 

pública permanents i reserves temporals (càrrega i descàrrega) 
4- Taxa per aprofitament i serveis als mercats municipals 
5- Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic (quioscos i parades per a la venda 

no sedentària) 
 
 
Els tributs subjectes a aquesta possibilitat de termini especial de pagament podran 
ser modificats, per Decret d’Alcaldia.  
 
Un cop aprovats els corresponents padrons fiscals, l’Ajuntament comunicarà els 
elements tributaris als contribuents i procedirà a la regularització de les quotes 
pendents, restant de la quota a pagar resultant, els pagaments anticipats 
efectuats, i prorratejant el saldo pendent entre les quotes que manquin fins al final 
de l’exercici, a partir de la quota següent. 
 
 
Requisits i procediment per acollir-se al sistema del termini especial de pagament: 
 
- Emplenar les butlletes de sol·licitud, bé presencialment, bé per internet, amb la 

sol·licitud d’acollir-se a aquest sistema i l’ordre expressa de domiciliació 
bancària dels pagaments, així com presentar-la en els terminis i llocs 
establerts. 

 
- Efectuar el pagament de les fraccions bimensuals o mensuals, fins a la 

regularització, a l’entitat de crèdit que es designi (equivalent cadascun d’ells al 
resultat de dividir per sis o dotze la quota a pagar del/s tribut/s meritat/s en 
l’exercici anterior). 

 
- Efectuar el pagament de les fraccions bimensuals o mensuals resultants de la 

regularització per la diferencia existent entre els pagaments anticipats 
realitzats i el deute total definitiu corresponent a l’exercici.  

 
- L’adhesió a aquest sistema especial de pagament es mantindrà fins a ordre 

expressa de cancel·lació i es farà per terminis mínims d’un any natural. 
 
- Les llistes de cobrament que es confeccionin d'acord amb el sistema especial 

s'aprovaran per l'Alcalde o persona en qui delegui. 
 
- Els càrrecs al compte corrent es realitzen el dia 5 de cada mes, excepte el mes 

de gener què es podrà cobrar fins al dia 15. 
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En cas d’incórrer en d’impagament de qualsevol de les quantitats fraccionades, 
podrà quedar sense efecte el sistema de termini especial, amb la pèrdua d’aquest 
per a l’exercici següent, integrant-se un altre cop al termini normal de pagament 
domiciliat. 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en us de les atribucions que legalment te conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar les al·legacions formulades pels grups municipals, que es detallen a 
continuació: 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR: 
 
- l’article 7, apartat 2, de l’Ordenança Fiscal núm. 4 
 
 
GRUP MUNICIPAL CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ 
 
- Ordenança Fiscal núm.1 reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles. 
 
- article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 5, introduint un nou tipus de gravamen per a 

les obres de rehabilitació d’habitatges. 
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
 
- article 73 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, introduint un 

tercer punt al mateix. 
 
 
Segon.- Estimar en part les al·legacions formulades per: 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR. 
 
- l’article 6, apartat 5, de l’Ordenança Fiscal núm. 1. 
 
 
Tercer.- Desestimar, pels arguments exposats, la resta de reclamacions. 
 
Quart.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció i les Ordenances Fiscals que tot seguit s’indiquen, amb les 
modificacions exposades les quals han de regir a l’exercici de 2016, i que figuren a 
l’annex número I del present acord. 
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Número Tribut  
 
  Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
 
 1 Impost sobre bens immobles. 
 
 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
 8 Taxa pels serveis urbanístics. 
 
 17 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres, reserves de la 

via pública permanents i reserves temporals (càrrega i descàrrega) 
 
 18 Taxa per l’estacionament de vehicles de4 tracció mecànica en les vies 

públiques municipals. 
 
 19 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb diverses activitats. 
 
 
Cinquè.- Disposar el següent: 
 
1) Que es publiqui el text íntegre de la modificació de les Ordenances Fiscals 

respectives, en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
2) Que les modificacions de les Ordenances Fiscals entrin en vigor l’1 de gener de 

2016. 
 
3) Que es notifiqui el present acord al Grup Municipal de Ciutadans-Partit de la 

Ciutadania, Grup Municipal del Partit Popular, Grup Municipal Cornellà en Comú – 
Crida per Cornellà i al Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
Si, una vegada que ha acabat el període d’exposició pública d’aquest acord 
referent a la modificació provisional de l’Ordenança General de Gestió, 
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Recaptació i Inspecció i de les Ordenances Fiscals, pel proper exercici 2016, 
s’han presentat al·legacions per part de quatre Grups polítics. Primer, el Partit 
dels Socialistes de Catalunya. El segon, el Partit Popular. El tercer, Cornellà en 
Comú – Crida per Cornellà. I, el quart, Ciutadans – Partit de la Ciutadania. 
 
Una vegada analitzades aquestes al·legacions, es proposa estimar les 
següents: per part del Partit Socialista de Catalunya, les al·legacions a 
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, en el sentit d’establir 
mecanismes pel fraccionament de diversos tributs en sis i dotze mesos, 
augmentant així les possibilitats de pagament per part de la ciutadania. Per 
tant, es proposa estimar aquesta al·legació. 
 
Es presenta aquesta al·legació, però com recordareu, va haver un procés de 
consulta pública i el resultat d’aquesta consulta es va tenir, desprès de 
l’aprovació provisional d’aquestes Ordenances. Per tant, no es podia 
incorporar fins no saber si al final s’acabaria posant o no, en funció del que 
diguessin els ciutadans i ciutadanes que han participat en aquesta consulta. 
 
Per part del Partit Popular, es proposa estimar al·legacions en l’IBI, l’Impost de 
Béns Immobles, en el sentit d’augmentar els percentatges de bonificació a les 
famílies nombroses. Passant les de primera categoria del 50 al 75% en la 
bonificació i en les restants segona, tercera, quarta i demés, passant del 75 al 
90%. Val a dir que el Partit Popular va demanar el 95% en aquest cas, però no 
pot ser, perquè el màxim que permet Llei és el 90%. Per tant, ens posem en el 
màxim que permet la Llei, que és el 90%, a aquesta bonificació. 
 
També es proposa estimar l’al·legació presentada pel Partit Popular en relació 
a les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, és a dir, les plusvàlues. 
Els objectes passius, que tot seguir ara comentaré, tindran una bonificació 
sobre la quota, que també comentaré ara, quan l’objecte tributari sigui el seu 
habitatge, la seva vivenda habitual. El que tenim ara mateix és que el cònjuge 
de 60 anys o més, té una bonificació del 95%. La bonificació no canvia, 
continua sent del 95%, però passem l’edat en lloc de 60 anys o més a 55 o 
més.  
 
En el tema de descendència i adoptats, que ara mateix està en menors de 21 
anys i de 60 anys també tenim el 95%, la bonificació no canvia però en el 
temes de les edats serien menors de 31 en lloc de 21 i de 55 en lloc de 60.  
 
I en el tema d’ascendents i adoptants de 60 anys o més, també la bonificació 
és la màxima, el 95%. Per tant, s’accepta el baixar l’edat als 55 anys, en aquest 
cas. 
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També, per part del Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, 
es proposa estimar l’al·legació presentada en relació al cas dels immobles d’ús 
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, per complir les 
condicions que es determinin reglamentàriament, es podrà exigir al subjecte 
passiu d’aquest tribut, en aquest cas parlem d’IBI, un recàrrec del 50% de la 
quota liquida de l’impost. Això, val a dir, que nosaltres òbviament ho posem, 
acceptem aquesta al·legació, però hem de posar una petita “coletilla” que és 
la següent: és a dir, nosaltres no ho podrem aplicar fins que l’Estat no aprovi 
un Reglament que desenvolupa aquest fet. Tal i com tenen altres Ajuntaments 
de Catalunya i altres Ajuntaments de la resta de l’Estat. 
 
També dir, que en el cas de Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, hi ha una 
al·legació que es desestima, que és el tema del 95% en la bonificació en els 
lloguers socials. Però es desestima perquè ja la tenim, perquè sempre es pot 
donar aquesta bonificació del 95% sí concorren situacions d’interès públic i ho 
ha d’aprovar el Ple. És a dir, nosaltres creiem que, òbviament el lloguer social 
és una condició d’interès públic i si es demana aquesta bonificació, el Ple 
proposarà o el Govern, en aquest cas, proposarà, perquè ja la podem fer 
aquesta bonificació. És a dir, es desestima però de fet creiem que ja la tenim 
contemplada en les nostres Ordenances. 
 
Per últim, també hi ha un punt que presenta Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania, que és corregir un error ortogràfic en l’article 4.4. de l’Ordenança 
número 5 de l’ICIO, que és eliminar una “h”. 
 
Totes les altres al·legacions es desestimen, per no procedents, o per no estar 
subjectes a la legalitat. Per tant, aquesta seria la proposta. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Primer agrair a l’Equip de Govern que en aquesta ocasió haguem pogut tenir 
converses i haver pogut intercanviar idees més enllà del paper. I, la veritat, és 
que així es treballa i ve de gust treballar. 
 
Respecte a les al·legacions que nosaltres hem presentat, sens han aprovat 
algunes que ja feia temps o anys o mandants que veníem sol·licitant. Creiem 
que és lògic que variïn les edats perquè varien els temps. I IBI i plusvàlua són 
impostos directes que paguen els ciutadans de Cornellà i haurien d’atendre, 
doncs a això, a aquesta capacitat real de viure a la ciutat i no a un impost 
merament objectiu. 
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Però sí que m’agradaria parlar de les tres al·legacions que considerem 
importants i que nosaltres, any rere any, anirem sol·licitant. De les quals, en 
converses, ja sabem que per qüestions de rang o norma legals hi ha tributs 
que són impossibles o inviables de posar-hi bonificacions. Però si que ens 
agradaria que pogués haver un compromís real del Govern. S’ha de buscar 
una solució, una solució a tres casos que nosaltres considerem que són 
indispensables. 
 
En quan a l’IBI, nosaltres hem sol·licitat la bonificació del 50%, per aquelles 
persones en estat de viduïtat o en estat civil anàleg o per parelles de fet que 
visquin soles i que siguin pensionistes o rebin qualsevol mena de pensió, per a 
què pugui ser bonificat. Com ja vam parlar en converses, sí que cap la 
possibilitat de buscar una solució per a què aquestes persones, aquests 
ciutadans no tinguin aquesta càrrega del 100% de l’IBI i puguen buscar alguna 
solució mitjançant bases. 
 
Altra cosa important i, que jo soc conscient, que des del servei de tributs 
d’aquest Ajuntament ja s’ha sol·licitat o s’ha fet una pregunta o prec, el tema 
de les extincions de condomini per divorcis, per nens, per veure si poguessin 
extingir o no sol·licitar o no pagar la plusvàlua. Estem esperant resposta i, jo 
entenc i tinc el compromís del Tinent d’Alcalde, de que una vegada tinguem 
resposta de tributs, posem i tinguem la possibilitat de retirar el pagament 
aquest de plusvàlua. 
 
Al mateix temps, sí que m’agradaria, que en aquest mateix article fos possible 
incloure que no només en conjugues, sinó també les parelles de fet, 
divorciats, tinguessin la capacitat d’aconseguir, mitjançant sentència, de 
poder no saldar l’extinció de condomini. 
 
I, per últim, i una cosa que sí que crec que seria important de certa forma, 
intentar consensuar entre tots els que estem aquí i és que, tots ens cansem de 
parlar de Llei d’accessibilitat. Hi ha manifestos de Llei d’accessibilitat que són 
pràcticament mundials, que s’aproven en tots els països. I a mi m’agradaria 
que poguessin aprovar d’alguna manera l’exempció a la plusvàlua d’aquelles 
persones de més de 70 anys o amb certa discapacitat, que han de vendre el 
seu pis a Cornellà per a poder anar a viure a un altre pis a Cornellà que 
compleixi amb les condicions d’accessibilitat. I, de certa forma, a veure si 
poguessin trobar un lloc, mitjançant bonificacions o mitjançant lleis, per a què 
aquesta persona major de 72 anys, que ha de vendre el pis perquè s’ha d’anar 
a una planta baixa, no pagui la plusvàlua, que sabem que a Cornellà és bastant 
alta. 
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Dit això, torno a dir, agrair el to i agrair el moment de treball. I nosaltres 
mantindrem el vot d’abstenció que vam dir al Ple d’aprovació inicial. Gràcies. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres dos idees ràpides. 
 
Una prèvia, si se’m permet per part de la resta de companys i companyes de 
plenari. Per a nosaltres hagués estat important haver rebut de la resta de 
Grups les vostres propostes d’al·legacions. Entenem que amb qui s’ha de 
negociar és amb l’Equip de Govern, però com que al final hem de votar tots i 
totes, doncs no hagués estat de més poder-les compartir. 
 
No us ho prengueu com un crítica sinó, entenem tots els calendaris i les 
dificultats, però és més complicat poder votar unes al·legacions si abans, 
prèviament, no hem pogut conèixer el contingut. Només sabem la valoració 
que en fa el Tinent d’Alcalde i, per tant, l’informe que tenim. Però no hem 
sabut, per part de la resta de Grups, l’explicació més política de per què es 
feien les al·legacions. Ho dic per a què també s’entengui que és el que, al final 
estem fent, una interpretació sobre la interpretació i, segurament, algunes 
coses de les que puguem dir poden semblar injustes. 
 
En aquest sentit, en relació estrictament a les ordenances, mantenim la 
posició que hem mantingut sempre. És a dir, la fiscalitat municipal, el que ha 
de preveure és que aquelles persones que pitjor ho estan passant tinguin el 
màxim nivell de facilitat per poder pagar els seus impostos i els seus tributs. 
 
Aquest ha de ser el criteri principal pel qual ens hem de guiar. No volem 
rebaixes fiscals, volem, en tot cas, preveure un sistema que és de subvenció a 
aquelles famílies, a aquelles persones que pitjor ho estan passant. I aquest ha 
de ser el criteri principal. 
 
En aquest sentit, per exemple, nosaltres no entenem, i per això abans he 
votat a favor del plantejament dels Pressupostos, que es pugui afavorir a una 
família que té capacitat de pagar d’un cop l’IBI, per davant d’una família que 
necessita pagar-ho en dotze cops, perquè sinó, no ho pot pagar. Creiem que 
en tot cas, és el contrari, s’ha d’afavorir a la gent que li costa molt pagar l’IBI 
amb el màxim nivell de rebaixes. Entenem que algú que és capaç de poder 
pagar d’un sol cop l’IBI, segurament té, entre cometes, major facilitat per 
pagar els seus impostos. 
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Per tant, per a nosaltres, entenem que l’IBI dins de totes les dificultats, és 
l’impost més progressiu que hi ha, perquè es suposa que un viu en un 
habitatge més o menys gran, o més o menys situat, en funció del seu nivell de 
renda. Sé que no és estrictament així, però sí que s’aproxima una mica. 
Cadascú viu en el lloc on més o menys pot pagar-se. I, per tant, en aquest 
sentit em sembla, que el raonable és establir un sistema de màxima 
subvenció. No fan falta masses bonificacions, si màxima subvenció a qui ho 
passa malament. 
 
I, per tant, aquells components que tenen a veure en facilitar aquesta feina, 
inclosa l’al·legació que plantejava el Partit Popular, que és un debat que hem 
tingut més d’una vegada en relació a les plusvàlues entre congèneres, per 
entendre’s, entre parelles, entres supervivents, em sembla que podria ser 
d’interès i, per tant, estem d’acord. 
 
I, finalment, també estem d’acord amb el tema dels habitatges buits. Hi hagi 
Reglament o no hi hagi Reglament, al final quan hi hagi Reglament ho 
aplicarem, però hem de fer tots els esforços possibles des de l’Ajuntament. 
Hem de fer tots els esforços possibles per intentar sancionar a aquells que 
tenen habitatges buits, entre cometes, apalancats, especulant, a l’espera de 
que hi hagi una millor situació, perquè en aquesta ciutat hi ha gent que 
necessita un habitatge. I, per tant, hem de pressionar tot el que puguem per a 
què el màxim d’habitatges que avui estan buits es posin en disponibilitat. I, 
per tant, que tinguin una utilitat social. I, per tant, estem d’acord en què 
s’estimi això. 
 
En definitiva estem d’acord amb la proposta que fa el Tinent d’Alcalde, amb 
l’apreciació prèvia de que no hem pogut compartir amb la resta de Grups el 
contingut més polític de les vostres al·legacions. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Nosaltres mantenim el sentit del vot del Ple d’octubre i, per tant, ens 
abstindrem. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Simplement comentar que nosaltres, en consonància amb les reclamacions 
que hem presentat als Pressupostos, el que aquí presentàvem era una 
reducció del tant per cent del gravamen de l’IBI. És a dir, reduir l’IBI en un 
10%. 
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El motiu que se’ns ha donat per desestimar les nostres al·legacions és que el 
tipus general i el tipus incrementat de gravamen que es proposa pel 2016 s’ha 
calculat per a què l’increment final sigui zero. És a dir, que es congeli. Però 
com ja vam comentar al Ple d’octubre, això no és una congelació real, doncs la 
pressió fiscal a nivell de la ciutadania puja. Perquè, ja vam dir al seu moment, 
que el Govern va decidir acollir-se a la rebaixa voluntària del valor cadastral 
del 18%. 
 
De fet, si haguessin prestat atenció a la intervenció que vam fer al Ple del mes 
d’octubre, haguessin sabut que nosaltres demanàvem la rebaixa de l’IBI per a 
tothom, i demanem a més, el 5% per aquells que paguin en un únic termini. 
Però per a tots, per a tota la població, el 10%. 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres hem presentat aquestes al·legacions basant-nos en l’altre Ple que ja 
vam explicar quin era el nostre posicionament. Per un costat, que tornem a 
estar en contra de com es fan aquestes Ordenances Fiscals, però bé, vam 
pensar que seria positiu intentar fer algunes petites variacions per millorar la 
vida dels veïns i veïnes de Cornellà. 
 
Tot i que estem, bé, tot i que hem fet aquesta presentació, com diem estem 
en desacord de com es fa, de manera de votarem en contra. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo només recordar un parell de coses. La primera, és que per l’any que ve hem 
congelat tot. I això vol dir que hem congelat ingressos. 
 
Dos, que qualsevol política de bonificació, subvenció, implica un càlcul de 
disminució d’ingressos. Aleshores no es pot estar plantejant disminuir 
ingressos i incrementar despeses. 
 
I jo crec que hem d’anar amb molta cura, perquè cada vegada més hem obert 
tot el tema fiscal nostre per tractar-lo de fiscalitat municipal, sense saber molt 
bé a on acabarem. I això té conseqüències, perquè el que no paga una 
persona a Cornellà, ho haurà de pagar el seu veí, per ell. Això és així. Perquè el 
que no baixa és la despesa i, per tant, nosaltres el que estem fent ara és 
calcular tot el que signifiquen totes les polítiques que es fan per part de 
l’Ajuntament de subvencions, bonificacions, d’ajudes.  
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Què implica això?. Perquè encara que al Pressupost no queda reflectit, és 
evident, que sí que queda ressentit. I val la pena que en això siguem 
conscients. 
 
És veritat que s’han plantejat una sèrie d’al·legacions que a nosaltres ens 
semblen oportunes. I que milloren, jo crec, la voluntat que tenen aquestes 
Ordenances Fiscals d’intentar fer aquesta política redistributiva dels ingressos.  
 
Però també diré una cosa, el tractament hauran de ser les rendes. 
 
Perquè nosaltres el que no podem fer és només un tractament universal per 
tothom independentment de les rendes que tinguin. És a dir, hem de fer 
ajudes i hem de col·laborar amb persones o amb famílies que, evidentment, 
les seves rendes suposen dificultats. I jo crec que aquest és el camí que hem 
d’intentar dins de les possibilitats que nosaltres tenim de cara al futur. 
 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovat per absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
Primera.- Moció del Grup Polític Municipal de CEC-CPC, en defensa del 
transport públic i contra la T-mobilitat. 

Moció de CEC-CPC, en defensa 
del transport públic i contra 
la T-mobilitat. 

MOCIÓ 
 
... 
 

I 
 
El transport públic, element fonamental per a garantir el dret a la mobilitat dels 
treballadors i les treballadores –i especialment d’aquells que estan a l’atur o són 
pensionistes-, ha esdevingut una necessitat de primer ordre per a la majoria de la 
població. 
 
Set anys després de l’inici de la crisi, la majoria de famílies han vist minvar de manera 
considerables els seus ingressos globals. Les dades socioeconòmiques són realment 
alarmants: atur massiu, pensions devaluades, centenars de milers de llars sense cap 
ingrés mensual, una cinquena part de la població en situació de pobresa, etc. I 
malgrat l’empitjorament de les condicions de vida de la majoria de la població, el 
preu de serveis bàsics com la llum, l’aigua o el transport no ha parat de pujar. 
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En aquest context, les administracions públiques, mentre retallen serveis, retiren 
ajudes i desnonen famílies, castiguen els qui aposten pel transport públic, necessari 
per a un gran nombre de persones per desplaçar-se per motius de treball (remunerat 
o de cures), estudis o salut. Així, podem observar com en el període 2001-2014 no ha 
parat de pujar el preu del transport públic: mentre el salari mitjà ha augmentat un 
40,1% (de 19.186€ a 26.884€) o l’índex de preus de consum se situa en el 43,3%, el 
preu del bitllet senzill s’ha incrementat en un 123,9% (de 0,96% a 2,15%) i el títol més 
utilitzat, la T-10, ha patit un encariment del 93,6% (de 5,32€ a 10,30€). 
 
En el mateix sentit, i malgrat els preocupants nivells de contaminació ambiental a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves negatives conseqüències sobre la salut 
de les persones, la Generalitat no només no ha incentivat l’ús del transport públic sinó 
que fins i tot ha afavorit l’ús del transport privat, tot eliminant limitacions de velocitat 
o desvirtuant el destí dels carrils inicialment reservats per a transport públic i vehicles 
d’alta ocupació. 
 

II 
 
En el marc de l’ofensiva neoliberal perpetrada des de la Unió Europea, el govern 
espanyol i la Generalitat de Catalunya, el 24 d’octubre del 2014 s’avançava en la 
privatització dels serveis públics amb la signatura del Contracte de col·laboració entre 
el sector públic i el sector privat per a l’execució del projecte T-mobilitat per a la 
implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió entre l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) i Societat Catalana per a la Mobilitat S.A. (constituïda 
per Caixa Bank S.A., Fujitsu Technology Solutions S.A., Indra Sistemas S.A. i Marfina 
S.L.). 
 
D’acord amb la mateixa ATM (participada en un 51% per la Generalitat, en un 25% 
per l’Ajuntament de Barcelona i en un 24% per l’Àrea Metropolitana de Barcelona), la 
T-Mobilitat “suposa la implantació d’un nou sistema d’accés al conjunt de serveis per 
a la mobilitat basat en una única targeta, amb la qual la ciutadania podrà utilitzar 
tots els serveis per a la mobilitat a Catalunya. 
 
Aquest nou sistema implica modificar la tecnologia, les tarifes i la gestió del transport 
públic, i l’usuari ja no adquirirà títols de transport, sinó que n’adquirirà el dret d’ús.” 
 
El contracte de col·laboració entre l’ATM i Societat Catalana per a la Mobilitat S.A. 
implica l’externalització d’un servei que fins ara realitza l’administració i que durant 
15 anys serà realitzat per una agrupació empresarial privada. Aquest contracte conté 
nou annexos, dels quals els relatius a “Pla econòmico-financer” i “Requeriments 
tècnics. El projecte tecnològic” no són públics. 
 
Societat Catalana per a la Mobilitat S.A. obtindrà els ingressos per conceptes com una 
tarifa de gestió per validació de bitllets, una comissió per venda o recàrrega de la 
targeta, un pagament fix per la gestió del centre d’atenció al client i el centre de 
gestió de la informació del transport, per prestacions de serveis a altres operadors o 
per altres conceptes com la publicitat. 
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Societat Catalana per a la Mobilitat S.A. tindrà un 6% del seu capital en mans 
públiques (TMB, FGC i Sermetra), quedant la resta (el 94%) en mans de les quatre 
empreses que conformaven l’agrupació empresarial privada (Caixa Bank S.A., Fujitsu 
Technology Solutions S.A., Indra Sistemas S.A. i Marfina S.L.). 
 
Dins del contracte s’incorpora el risc de demanda, de manera que es compensa 
Societat Catalana per a la Mobilitat S.A. si la demanada de transport és menor de la 
prevista. Societat Catalana per a la Mobilitat S.A. només té l’obligació de finançar el 
projecte amb un 20% de fons propis, podent finançar amb deute el 80% restant. En 
aquest sentit, segons informa l’Expansión del 16/03/2015, Societat Catalana per a la 
Mobilitat S.A., mitjantçant l’ATM, ja ha demanat al Banc Europeu d’Inversions (BEI) 
un crèdit de 35 milions per a finançar-se. 
 
En el context del rebuig popular a les externalitzacions i privatitzacions que han 
demostrat els diversos moviments que reclamen un transport públic de propietat i 
gestió realment públiques només es pot entendre aquesta nova externalització que 
significa la T-Mobilitat com a via per beneficiar l’interès privat d’un banc i de diverses 
multinacionals a costa de l’erari públic. 
 
L’externalització de la gestió de l’explotació de l’àmbit tarifari no es realitza per 
motius tècnics, ja que l’administració i l’empresa metropolitana TMB disposen dels 
coneixements necessaris. De fet, el primer informe sobre el canvi de tecnologia per a 
l’àmbit tarifari el va realitzar aquesta empresa de transport públic per a l’ATM l’any 
2012. Tenint en compte que la inversió inicial és de 60 milions d’euros és evident que 
el mateix projecte pot ser gestionat per ens públics, i no és necessari que hi hagi cap 
agrupació empresarial privada intermediària entre l’ATM i els operadors del 
transport. 
 
Per altra banda, l’Administració de la Generalitat ja ha gastat 191.664€ per l’informe 
que va fer el 2013 l’auditora Deloitte sobre el marc econòmic financer i es preveia 
gastaran 271.000€ en el concurs d’assistència tècnica per definir el model tarifari, la 
zonificació i la integració tarifària de tot Catalunya, que serà fet per l’auditora 
PriceWaterhouseCoopers. 
 
El projecte de la T-Mobilitat no ha comptat amb cap tipus de procés participatiu ni 
informació per al debat social sobre l’externalització. L’ATM només ha dialogat amb 
les empreses del sector que han participat dissenyant i adaptant el projecte i la 
població, que en serà usuària, n’ha quedat totalment al marge. 
 
El projecte de la T-Mobilitat permet també que molta informació personal i en relació 
als desplaçament dels usuaris sigui gestionada directament per un banc privat i 
diverses multinacionals. Aquest fet suposa una invasió de la privacitat personal i una 
informació que pot ser utilitzada com a base de dades per a interessos mercantilistes. 
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III 
 
És per tot aquest procés de privatització i exclusió de les classes populars del dret a la 
mobilitat que han sorgit moviments que aposten per un sistema de transport de 
titularitat i gestió veritablement públiques així com per una tarificació socialment 
justa i accessible per al conjunt de la població. 
 
En aquest sentit, les mobilitzacions succeïdes durant el 2014 arreu de l’Àrea 
Metropolitana van assolir el fet que, per primer cop des de la implantació el sistema 
tarifari integrat el 2001, s’abaixessin els preus dels títols de transport. Més 
concretament, es va abaixar la T-10 dels 10,30€ a 9,95€, mentre la resta de títols es 
van congelar. 
 
Malgrat aquesta petita victòria simbòlica, que va ser l’única plasmació material de la 
Moció 89/X del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de les tarifes del transport 
metropolità i el finançament del transport públic, promoguda per Stop Pujades 
Transport i aprovada per unanimitat, la realitat és que la majoria de la població 
continua havent de fer un esforç econòmic considerable per desplaçar-se 
habitualment amb transport públic. 
 
I és per tots aquests motius que el Grup Polític Municipal de Cornellà en Comú-Crida 
per Cornellà proposa al Ple l’adopció dels següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Expressar el compromís amb un transport públic de titularitat i gestió 
íntegrament públiques i accessible al conjunt de la població i instar la Generalitat de 
Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Govern espanyol i l’Autoritat del 
Transport Metropolità que s’adhereixin al mateix compromís i el materialitzin. 
 
Segon.- Instar l’Autoritat del Transport Metropolità a retirar, de manera immediata, 
l’augment de tarifes del 2014, a congelar el preu del transport públic d’acord amb les 
tarifes del 2013 i a aplicar la gratuïtat del transport públic per a estudiants i persones 
desocupades. 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport 
Metropolità a desenvolupar i aplicar la Llei 21/2015, de 29 de juliol, de finançament 
del sistema de transport públic de Catalunya, especialment en allò relatiu a 
l’establiment de tarifes considerant valors mínims de salari i renda i criteris 
mediambientals (art. 15 i 17) i a la Taula Social del Transport Públic de Catalunya (art. 
23). 
 
Quart.- Instar l’Autoritat del Transport Metropolità a rescindir el contracte de 
col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l’execució del projecte T-
Mobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió amb la 
Societat Catalana per a la Mobilitat S.A. (constituïda per Caixa Bank S.A., Fujitsu 
Technology Solutions S.A., Indra Sistemas S.A. i Marfina S.L.). 
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Cinquè.- Instar la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona a 
recuperar la gestió pública en l’àmbit del transport públic allà on ha estat 
externalitzada, com és el cas del tramvia i la línia 9 del metro. 
 
Sisè.- Instar l’Autoritat del Transport Metropolità que qualsevol canvi en el sistema 
tarifari sigui consensuat amb la Taula Social del Transport Públic. 
 
Setè.- Proposar als Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana la conformació d’un front 
comú de suport a la rebaixa del preu del transport i als moviments socials en defensa 
del transport públic. 
 
Vuitè.- Comunicar els acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità, el Govern 
espanyol, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, la plataforma Stop 
Pujades Transport, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic i la CONFAVC. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Bon vespre a totes i tots, en primer lloc, em permetreu que saludi 
especialment al Cristian. El Cristian és el nostre company que està allà al 
darrera i, que als darrers cinc mesos s’ha dedicat de manera militant més de 
quinze hores, a garantir un dret fonamental dels cornellanencs i les 
cornellanenques, que és el dret a la informació. I, bé, quan feia molt de temps 
que ho hauria d’haver fet aquest Ajuntament. 
 
Si el Govern municipal compleix el seu compromís amb la Moció aprovada fa 
uns mesos, doncs podrem celebrar que en el proper Ple, al lloc del Cristian hi 
haurà un treballador de l’Ajuntament. Dit això, doncs, una forta abraçada, 
Cristian i, entraríem al contingut de la Moció. 
 
Aquesta Moció té bàsicament tres propòsits. Primer de tot reclamar que el 
transport públic sigui de titularitat i gestió públiques. En segon lloc, unes 
tarifes accessibles a tota la població i, concretant la gestió pública que dèiem, 
rebutjar la T-Mobilitat. 
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Com expliquem a l’exposició de motius, el transport públic representa la 
garantia d’un dret fonamental, com és la mobilitat. Moltes persones no tenen 
cap altre mitjà per desplaçar-se, sigui per anar a treballar i, aquí no fem 
distinció entre el treball productiu i treball de cures, per anar a estudiar, per 
anar a buscar feina, per anar al metge i altres necessitats que tenim la 
població. 
 
I, com a dret fonamental, no podem deixar que romangui en mans privades, 
que no tenen una voluntat de garantir el dret sinó d’obtenir beneficis. I ja hem 
vist en aquest país què passa quan un dret fonamental, com per exemple 
l’habitatge, depèn del sector privat. En aquest cas, doncs, clàusules abusives, 
desnonaments massius, joves que no es poden emancipar i, una miqueta més 
lluny, on se suposa que el capitalisme està més desenvolupat com els Estats 
Units doncs ja veiem que passa quan la salut, un dret fonamental com la salut, 
no està garantit per l’Estat. 
 
De la mateixa manera que hi ha una gran consens sobre l’educació, que ha de 
ser pública o gratuïta, o sobre la sanitat que ha de ser pública i gratuïta 
també, nosaltres fem el mateix plantejament respecte al transport. Ha de ser 
públic i, com portem en el programa, aspirem que sigui gratuït. I és per això, 
que volem aturar i revertir totes les privatitzacions que s’estan produint i que 
tenen com a únic objectiu desmantellar el sector públic. 
 
I, cal assenyalar, doncs que un servei com el tramvia està gestionat per una 
empresa privada, o encara més al·lucinant, el cas de la línia 9, que estem 
pagant a constructores privades per estacions que estan tancades. I també és 
per això que no volem la privatització del sistema de tarificació, que suposaria 
la T-Mobilitat. 
 
Com dèiem, també volem que el transport sigui gratuït, però per ara, a la 
Moció ens limitem a reclamar una cosa tant senzilla com el que reclamen els 
moviments socials, tornar a les tarifes del 2013 i consensuar una tarificació 
social que permeti l’accés a tota la població, consensuada amb els agents 
socials a través de la Taula Social del Transport. Perquè per ara, hi ha gent que 
es veu obligada a no fer servir el transport i no podem garantir el seu dret al 
treball, a l’educació o a la salut, havent-se de colar si es vol garantir i patint, 
per això, una lamentable criminalització. 
 
També els casos de famílies que decideixen pagar aquest transport i que 
haver de destinar tants recursos econòmics els priva d’altres necessitats. I 
donaré dues dades concretes, del 2001 al 2014 el salari mitjà va augmentar un 
40,41%, l’IPC un 43,3% i el bitllet senzill ho ha fet un 123,9% i la T-10, el bitllet 
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més utilitzat, un 93,6%. Salari mitjà 40,41%, IPC 43,3%, T-10 93,6%. I és també 
una qüestió de supervivència, no només com a classe treballadora sinó com 
espècie i com ecosistema. Perquè cal que aturem, immediatament, les 
emissions de gasos contaminants i fer polítiques contundents de promoció del 
transport públic i d’altres mitjans de transport nets, com la bicicleta. 
 
I finalment, per acabar, la T-Mobilitat. La T-Mobilitat és un sistema que es 
podria vendre molt bé. És una tarja sense contacte en comptes del cartró 
actual. Suposa el pagament per distància en comptes de per zones. Podem fer 
servir una mateixa targeta pel transport públic, pel bicing i fins i tot pels 
peatges o l’aparcament, però el problema principal és la gestió privada. Serà 
una formació empresarial formada per la Caixa, Fujitsu, Indra i Moventia, que 
ho gestionarà i qui s’enriquirà amb la T-Mobilitat. 
 
Per cada validació cobrarà 2 cèntims, per cada targeta venuda i recarregada 
una altra comissió, per la gestió dels dos centres un pagament fix i si el 
nombre de validacions és inferior al previst es compensarà a aquesta empresa 
liderada per la Caixa i seguirà cobrant 2 cèntims addicionals per les suposades 
validacions que hauria d’haver tingut. I nosaltres creiem, que no hi ha cap 
necessitat de regalar els diners públics a un Banc i diverses multinacionals, 
quan els podem destinar a millorar la qualitat del transport públic o a millorar 
les condicions laborals dels seus treballadors. 
 
També cal dir, que la T-Mobilitat només requerirà una inversió inicial de 60 
milions d’euros, perfectament assumible per l’Administració. Per tant, que 
ningú no posi com excusa això, per introduir el sector privat. I TMB, cal dir 
també, ja disposa dels coneixements necessaris per implementar el sistema. 
L’Autoritat del Transport Metropolità va fer un informe sobre això al 2012. I 
no cal que anem a buscar a ningú fora del sector públic. 
 
I, finalment, és cert que el que faci servir esporàdicament el servei públic 
podrà comprar una targeta anònima, però qui es vulgui beneficiar de les 
tarifes socials per pensionistes, per estudiants, aturats, famílies nombroses i 
monoparentals o dels beneficis per un ús més intens del transport, haurà de 
donar les seves dades a la Caixa i als seus amics, que serà qui enviarà cada 
mes a casa la factura del transport. Aquestes empreses privades gestionaran 
les nostres dades personals, sabran la nostra ubicació en cada moment i ho 
podran utilitzar per a interessos mercantilistes. 
 
I, és per tot això, que presentem aquesta Moció. Per dir no a la T-Mobilitat, 
per un transports de titularitat i gestió íntegrament públiques i per un 
transport públic a preus populars. 
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Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
En primer lloc celebrar que els nous Grups municipals que s’han incorporat a 
l’Ajuntament, doncs en aquest cas el Grup proposant, hagi presentat una 
Moció la finalitat bàsica de la qual, és sol·licitar una reducció del preu del 
transport públic per als ciutadans de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. I dir-
los que ara tenen una gran oportunitat, perquè la Presidenta de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona doncs és la senyora Colau, que és, ni que sigui el 
seu referent parcial d’aquest Grup proponent. I, per tant, vostès tenen una 
gran oportunitat d’influir, com estic segur que faran, per a què la senyora 
Colau redueixi el preu del transport públic. Jo estic convençut que ella també 
pensa com vostès. 
 
En segon lloc, la Moció la presenten vostès, no la presenta un altre Partit 
polític. En segon lloc, dir-los que el nostre Partit polític, precisament a l’Àrea 
Metropolitana, portava anys denunciant les contínues pujades del preu del 
transport públic. Que en cap cas, venen a compensar la baixada que s’ha 
produït en aquest últim any en el preu del transport públic. 
 
Per tant, nosaltres som partidaris de reduir aquest preu del transport públic, 
però el que no compartim en cap cas doncs és el mètode que vostès 
plantegen. Perquè per a reduir el preu del transport públic, tampoc fa falta 
criminalitzar com vostès fan, al sector privat. Jo crec que el sector públic i el 
sector privat poden col·laborar i funcionar perfectament. Els ciutadanes el que 
volen són serveis públics de qualitat a un preu raonable i, en el fons, els hi és 
indiferent qui presti aquest servei públic. Sempre i quan –insisteixo- sigui un 
servei públic de qualitat i a un preu raonable. 
 
La Moció el que desprèn doncs és això, és un aroma de criminalització del 
sector privat que nosaltres en cap cas compartim. Sense parlar ja del “brindis 
al sol” que suposa el parlar de transport públic gratuït. Bé, ja diran vostès com 
es paga llavors, perquè clar, pagar el transport públic de forma gratuïta a tots 
els ciutadans de l’Àrea Metropolitana, doncs no sé si vostès estan parlant 
també de fer una pujada d’impostos, quasi confiscatòria. Nosaltres a això, 
evidentment, no ens apuntem i creiem que hi ha marge per a reduir el preu 
del transport públic però sense fer “brindis al Sol”, com suposa parlar de 
transport públic gratuït. I, per suposat, tampoc sense criminalitzar al sector 
privat –que insistim-, creiem que pot haver una plena col·laboració entre 
sector públic i privat sense que en això afecti de cap manera ni a la qualitat 
del servei públic ni tampoc al seu preu. I el nostre vot serà abstenció. 
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Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Bona tarda. 
 
En primer lloc, pensem que aquesta Moció arriba una mica tard. Creiem que 
ja està aprovat tot el tema de les tarifes. I, pensem que l’important, a dia 
d’avui, és discutir el tema de la Llei de finançament de com es farà i de com es 
prolongarà i de fer un compromís, tant l’Estat com la Generalitat, per a que 
financerament sigui viable el transport públic i que sigui de titularitat 
enterament pública. 
 
Estem d’acord amb la Moció en la majoria dels punts. En els quals, doncs com 
molt bé deia abans, defensem un transport públic que sigui de titularitat 
enterament pública i donem suport a la Moció, quan posa instar a l’ATM a 
rescindir el contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat 
per a execució del projecte de T-Mobilitat.  
 
De la T-Mobilitat sempre hem estat en contra i, creiem que des de l’ATM s’ha 
de rescindir el contracte, i fer-ho de manera pública. 
 
Els motius que explica la Moció, estem d’acord. És una Moció de tres pàgines 
en la que ho exposa bastant bé. 
 
Compartim plenament la voluntat de reduir la càrrega econòmica que significa 
el cost de les tarifes del transport públic per a la ciutadania i, en particular, 
pels col·lectius més vulnerables. 
 
I també expressem l’acord a instar a l’Autoritat, a l’ATM, per a què qualsevol 
canvi al sistema tarifari sigui plenament consensuat amb la Taula Social del 
Transport Públic. 
 
En aquests punts estem d’acord, però si que no estem d’acord, no podem 
donar suport a que l’ATM congeli les tarifes a dia d’avui o que la tarificació 
estigui en anys anteriors. La raó d’aquesta decisió és que el sistema de 
transport públic no conta a dia d’avui amb els recursos econòmics necessaris. 
És a dir, necessitaríem l’ajuda tant de la Generalitat o de l’Estat per poder fer-
ho d’aquesta manera i així poder afrontar aquest deute que està acumulat i 
que amenaça sèriament la sostenibilitat de tot el sistema públic que tenim a 
dia d’avui. 
 
Creiem que és imprescindible el desenvolupament de la recent Llei de 
Finançament del sistema integrat del transport públic, que va ser aprovada al 
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juliol de 2015, i que ens ha de permetre redifinir les figures impositives que 
facin possible la demanda de rebaixes de la tarificació. 
 
A partir d’aquesta Llei de Finançament, criem que és important i pot prestar 
atenció tant als col·lectius més vulnerables, que estan al·ludit a la Moció, com 
el propòsit d’una tarificació social, que tingui en compte els nivells de renda 
de les famílies i de les persones. 
 
Per això els hi demanaríem al Grup de Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, 
que en el tema dels acords retirés el segon punt senser, es retirés. Amb el 
primer estaríem d’acord. El tercer estaríem d’acord. El Quart estaríem 
d’acord. I amb el cinquè i sisè també. I al setè, on deixar de “Proposar als 
Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana la conformació d’un front comú per 
exigir l’aplicació de la Llei de Finançament Públic i de suport als moviments 
socials en defensa del transport públic”. 
 
El punt vuitè també el deixaríem i, demanem que per poder votar a favor 
demanem que quedi com diem nosaltres. Moltes gràcies. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Bé, podem estar en d’acord en temes generals que fonamenten la Moció, 
però la concreció trobem que és difícil en tant que es fonamenta en la Llei 
21/2015 de 29 de juliol, que ara comentava el Sergio, de Finançament del 
Sistema de Transport Públic de Catalunya. Que pel fet de ser aprovada fa pocs 
mesos encara no ha estat ni tan sols desenvolupada mitjançant Reglament. 
 
Això porta, entre d’altres, que la Taula Social del Transport Públic que cita la 
Moció sigui inexistent, perquè encara no s’ha definit quines entitats la 
formen. Per tant, és una Taula que no existeix i no és, per tant, operativa. 
 
Una qüestió que és preocupant i que queda sense resoldre, és com finançar el 
pagament del deute del transport públic de l’AMB, que es xifrava el dia 17 de 
febrer de 2014 en 546 milions d’euros. Això es va acordar començar a liquidar 
l’any 2016, amb un augment de pagament de la Generalitat de 8 milions 
d’euros, de l’Àrea Metropolitana de 21 milions d’euros i de l’Ajuntament de 
Barcelona de 30 milions d’euros. 
 
Finalment, l’11 de novembre de 2014, es va pactar un sistema complementari 
de finançament de 472 milions d’euros a pagar en quinze anys a partir de 
l’any 2017. 
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Tampoc es té en compte que l’Estat, des de l’any 2009, ha reduït la seva 
contribució al pagament del transport públic de l’Àrea en 456 milions d’euros.  
 
Si a tota aquesta problemàtica de finançament li afegit el deute generat els 
anys 2014 i 2015, ens trobem que actualment no hi ha solució acordada per 
liquidar el deute creixent del transport públic a l’Àrea Metropolitana. 
 
Hem d’encarar com solucionar aquesta problemàtica de finançament del 
pagament del deute del transport públic, però alhora, també entenem que 
això no pot anar en detriment de les persones amb menys recursos. La 
majoria d’usuaris del transport públic i, remarco, públic i no privat, que és així 
com ha de continuar sent, són treballadors i treballadores, pensionistes, 
estudiants. I s’ha de garantir el dret a la mobilitat d’aquest col·lectius. No pot 
ser que, com sempre, les mesures aplicades acabin perjudicant als mateixos, a 
la classe treballadora. 
 
És per això que, tot i que, considerem molt important que hi ha una 
problemàtica de finançament, donem suport a la Moció. 
 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Estem d’acord amb aquesta Moció en que s’ha de fomentar l’ús del transport 
públic. També estem d’acord en que les pujades que han patit les tarifes 
durant els últims anys han sigut excessives. 
 
Ara bé, ens hauria agradat que sent una Moció de caràcter social, s’hagués 
optat per trobar el consens entre el diferents Grups municipals. 
 
No estem d’acord amb el redactat que reverteix aquesta Moció. Ciutadans, 
abans de tenir representació al Consistori, va presentar una Moció via 
instància rebutjant l’augment de tarifes i el preu del transport públic.  
 
Per tant, estem d’acord en defensar el transport públic i a un cost assumible 
pel ciutadà. És per tot això que el nostre vot serà abstenció. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
El Grup socialista votarà en contra d’aquesta Moció per diferents temes. Entre 
d’altres, perquè és cert, com ha dit algun que altre Portaveu, s’ha quedat una 
mica antiquada per diferents raons. 
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Primer, al punt primer, el transport públic, el metro, l’autobús, l’Àrea 
Metropolitana ja és de titularitat pública. Concretament és titularitat de la 
pròpia Àrea Metropolitana, que està formada per 36 municipis. I que pot ser, 
des del moment que l’està exercint des de la pròpia empresa pública TMB i 
d’altres empreses operadores privades, però sempre sota el control total de 
l’administració pública.  
 
En relació al punt segon, sobre les tarifes, a l’any 2015 es van reduir de forma 
important, perquè va baixar la T-10 el títol més utilitzat, en un 3,4. I la resta es 
va congelar. 
 
Al 2016, avui mateix s’ha anunciat per part de l’ATM que es baixarà la T-Mes, 
la T-Trimestre, la T-Jove, en una mesura del 3,89. I s’augmenta l’àmbit de la T-
12, que a partir del gener es validarà fins als 14 anys i no fins els 13, com era 
fins ara. 
 
Això representa un major cost, el tema tant de la congelació com la reducció 
de tarifes, com mantenir la tarifació social. Un major cost per les 
Administracions de 44,5 milions, perquè s’ha de seguir pagant els autobusos, 
s’ha de seguir pagant el deute, s’ha de seguir pagant als treballadors del 
transport. 
 
Per tant, que es baixin les tarifes dels transports, no vol dir que la despesa 
baixi. Per tant, les Administracions, depenent del punt que tinguin dintre de 
l’ATM hauran d’aportar entre totes 44,5 milions. 
 
En quan al T-Mobilitat, en aquest moments s’ha creat una Comissió Executiva 
dintre de l’ATM, on està l’ATM, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB, per 
replantejar-se aquest contracte. És una Comissió que dintre d’uns mesos ha 
de decidir què es fa amb la T-Mobilitat. 
 
Per tant, el que hi ha ara mateix, desitjable de la T-Mobilitat, no és cert que 
vagi a acabar com en un principi es va dir, sinó que ens haurem d’esperar i 
deixar treballar a aquesta Comissió per a veure com resulta. 
 
I en quant a l’altre punt, el punt cinquè, que parla de que la línia 9 ha de ser 
de titularitat pública, és una línia que va a operar la pròpia TMB. Per tant, 
evidentment, serà un operador públic el que ho faci. Per això votarem en 
contra. 
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Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Ens alegrem que el Partit Popular es mostri a favor de la baixada de tarifes, 
però és el Partit Popular qui ha reduït l’aportació que fa l’Estat a l’Autoritat 
del Transport Metropolità. És el Partit Popular qui està planejant la 
privatització de Renfe.  
 
Per tant, ens demana a nosaltres que expliquessin com faríem efectiva 
aquesta baixada, com la finançaríem. No, no, que ens ho expliquin ells que 
són els que han estat reduint el finançament del transport públic. 
 
Segon, sí, Barcelona en Comú i la CUP Poble Actiu, ja han traslladat a l’Àrea 
Metropolitana i a l’ATM la seva voluntat d’aquesta baixada de tarifes, però 
resulta que l’ATM està participada en un 51% per la Generalitat de Catalunya, 
per tant, no tenim gaire marge de maniobra més enllà de fer aquestes 
proclames. 
 
Ens deien que no criminalitzem al sector privat, nosaltres no criminalitzem. Si 
són ells que es comporten com autèntics criminals, doncs descrivim fets 
objectius. 
 
Desprès, tant el PSC com Iniciativa Esquerra Unida, ens deien que aquesta 
Moció està antiquada. No és cert, vull dir, demà mateix al Consell 
d’Administració de l’ATM podria aprovar, si volgués, una baixada de tarifes. 
Per tant, no deixarem d’exigir-ho.  
 
Estem d’acord amb el que es proposava respecte a la Llei de Finançament. I, 
no és cert, com deia el PSC, que baixi el preu de la T-Trimestre, la T-Trimestral 
o la T-Jove, o com a mínim no és cert del tot, es baixen a partir de la segona 
zona. La majoria de cornellanencs que fem servir una zona per desplaçar-nos 
per la zona sud del Baix Llobregat o pel Barcelonès, doncs no ens afecta en 
absolut aquesta baixada. 
 
I la baixada que s’ha produït aquest 2015 a la T-10, és insultant, de 35 cèntims 
tant sols. Vull dir, no, és més simbòlic que altra cosa. I també cal dir, que si es 
va fer és gràcies a les mobilitzacions populars de Plataformes com Stop 
Pujades Transport o la Plataforma en defensa del transport públic. 
 
Finalment, també una reflexió, Esquerra Republicana apuntava el deute de 
540 milions d’euros de l’ATM i el refinançament que van fer amb les entitats 
bancàries. També és curiós, pocs mesos desprès, s’adjudiqui la T-Mobilitat a 
un grup liderat per la Caixa. Ressaltar aquest intercanvi de favor, segurament. 
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I no, respecte a les esmenes que feia el Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds 
Esquerra Unida i Alternativa i l’Esquerra Plural, doncs diem que no les 
acceptarem. Com a molt la del punt set, respecte la Llei de Finançament, però 
les altres no les podem acceptar en absolut. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Jo soc conscient que per alguns membres del Grup proponent d’aquesta 
Moció, el Partit Popular té la culpa absolutament de tot, segurament també 
de la mort de Manolete.  
 
Però clar, com també ha manifestat la Portaveu d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, la reducció d’aportacions de l’Estat a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona prové ja des del 2008. Que jo sàpiga, ja m’hauria agradat a mi que 
haguessin estat governant des del 2008, però lamentablement no governava 
el meu Partit, governava un altre Partit Polític. 
 
Per tant, dir en aquest Ple, que la culpa de la deficiència per part de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, és responsabilitat del Partit Popular doncs em 
sembla una “triquiñuela” de campanya electoral una mica desesperada. 
 
En qualsevol cas, vostès són els que presenten aquesta Moció. Vostès són els 
qui proposen transport públic gratuït. I, vostès són qui han de dir com es 
pagaria aquest transport públic gratuït. Perquè no és el meu Grup municipal 
qui presenta la Moció, són vostès. I, per tant, vostès tenen la responsabilitat 
de dir-li a la gent com pensen pagar-ho, perquè sinó el contrari és enganyar a 
la gent i “brindis al sol”. 
 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Simplement reafirmar que demanem el retirar el punt segon. En primer lloc, 
perquè pensem que ens agradaria votar aquesta Moció a favor d’ella. Estem 
d’acord amb el que és el títol contra la T-Mobilitat i contra, i en defensa del 
transport públic. I pensem que el punt número dos no ens ajuda a poder fer-
ho perquè ni tenim els estudis suficients ni sabem la forma que hi ha, ni 
creiem que tampoc es pugui donar de totes formes el que es demana. Per 
això demanem la supressió d’aquest punt i, com acceptàveu el punt número 
set doncs no ens semblava bé. Però si no es treu el punt número dos tindrem 
que votar, tindrem que abstenir-nos. 
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Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Molt breument. Que tampoc es té en compte que l’Estat des de l’any 2009 ha 
reduït la seva contribució al pagament del transport públic a l’Àrea en 457 
milions d’euros. Des de l’any, no el 2009. 
 
Evidentment –reiterar- hi ha un problema de finançament però el que no es 
pot fer és que, com bona part d’aquest préstec està finançat per Caixabanc, 
realment s’acabi atorgant una sèrie de beneficis a aquesta empresa que són 
els titulars de la T-Mobilitat desprès de gestionar-ho. 
 
I que encara hi som a temps, evidentment, si realment tots hi posem voluntat, 
hi som a temps per poder parar-ho i, modificar com pertoca el preu del 
transport públic. I que sigui realment públic i assequible a tothom. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passem a votació. Ja està, el que tanca soc jo i ho tanco. Ja hem fet aquí les 
intervencions. 
 
Aquí hi ha una cosa, Sergio, ho manteniu com a esmenes o ho retireu com 
esmenes. Manteniu com a esmenes, per tant, anem primer a la votació de les 
esmenes. 
 
Suposo que, Carmen, suposo que això està gravat. Ho dic perquè com ha dit 
punt dos, punt set. Ho tenim. 
 
Bé, doncs aleshores passarem primer a votació les esmenes. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena in voce presentada pel Grup Municipal d’ICV- 
EUiA-EP-E és rebutjada pels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No queden aprovades, per tant, la Moció queda tal i com està presentada. I, 
passem a la votació de la Moció. 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és rebutjada pels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 

 
 
 
 
Segon.- Moció del Grup Polític Municipal de C’s, per aconseguir una revista 
municipal plural i transparent. 

Moció de C’s, per aconseguir 
una revista municipal plural 
i transparent. 

MOCIÓ 
 
Per part de la Regidora del Grup Municipal de C’s, senyora Anna-Clara 
Martínez Fernández, s’ha presentat la present moció que una vegada 
traduïda a la llengua catalana resta com segueix: 
 
... 
 
Els ciutadans i ciutadanes de Cornellà, disposem d’un butlletí mensual finançat amb 
els nostres impostos anomenat Cornellà Informa. Una revista que, a dia d’avui, porta 
328 números publicats. 
 
Aquesta revista té una finalitat informativa, pel que el seu contingut, a més de 
destacar les accions i polítiques implementades pel Govern Municipal, al nostre 
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criteri, també hauria de plasmar les opinions i punts de vista de les associacions i 
entitats del nostre municipi, sense oblidar espais de diferent format per a què tots els 
partits polítics –no només aquells que han obtingut representació al Consistori- 
puguin aportar la seva opinió i punts de vista sobre l’estat de la ciutat o de qualsevol 
tema rellevant relacionat amb la mateixa. 
 
El mateix pot dir-se de la ciutadania, que amb l’actual format, sembla ser un mer 
receptor passiu de notícies, ja que el nostre magazine manca d’un espai propi per a 
què es manifesti lliurament sobre qualsevol tema relatiu a la nostra ciutat. 
 
Ciutadans Cornellà de Llobregat considera que Cornellà Informa, ha de garantir una 
pluralitat i objectivitat amb una reforma de la seva estructura i dels seus continguts, 
per a poder seguir sent considerada una garantia de servei públic i informació a la 
ciutadania, imparcial i de qualitat. Del contrari, creiem que és molt difícil justificar 
que sigui alguna cosa més que un instrument de propaganda política al servei del 
Govern Municipal de torn. Un govern obert ha de manifestar-se en tots els plànols i 
nivells de l’administració. I el Cornellà Informa no pot ser una excepció. 
 
Per posar alguns exemples: un el trobem al número 323 de març de 2015 en el que es 
parla de les bondats del projecte Cornellà Natura, però no es fa cap menció a què 
aquest projecte ens suposarà als cornellanencs i cornellanenques una despesa de 
600.000 € en el pròxim any. A més, no es destina cap espai per a l’opinió contraria 
cap a Cornellà Natura. Altre exemple el tenim a l’últim número publicat, el 328, 
corresponent al mes de novembre en el que es parla de l’aprovació inicial de 
pressupostos i ordenances fiscals per únicament des del punt de vista del govern, 
citant als partits que van votar a favor o es van abstenir però sense cap possibilitat de 
que aquests puguin justificar el sentit del seu vot. 
 
El nostre grup municipal, aposta perquè la revista municipal sigui un altaveu de totes 
les veus de la nostra ciutat, fent d’aquest un espai realment plural, transparent i 
proper als ciutadans i ciutadanes. 
 
Per tot l’exposat, des de Ciutadans Cornellà exposem una sèrie de propostes, les 
quals, una vegada consensuades amb la resta de les forces polítiques del Ple 
Municipal, es puguin adoptar i portar a terme: 
 
1) Redissenyar l’estructura de la revista municipal creant noves seccions que 

permetin ampliar la participació dels ciutadans i la pluralitat de punts de vista. 
 
2) Crear una secció de Cartes al Director o semblant, per a què els ciutadans puguin 

expressar les seves opinions. 
 
3) Creació d’un espai on les AAVV i les diferents entitats i institucions de Cornellà de 

Llobregat tinguin veu. 
 
4) Ampliació l’espai disponible per número per a què els partits polítics expressin la 

seva opinió i creació d’una secció paral·lela de diferent format en la que es reculli 
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la veu de –almenys- les forces polítiques que havent sigut votades per una part 
dels nostres conveïns/es, no han obtingut representació al Ple. 

 
5) Estudiar la interconnexió entre la publicació en paper i les xarxes socials, amb la 

finalitat d’arribar a un major volum de lectors. 
 
Per tant, segons tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) 
Cornellà de Llobregat, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Redissenyar l’estructura de la revista municipal Cornellà Informa recollint les 
precitades propostes i procurant arribar en el seu el màxim consens amb la resta de 
forces polítiques, associacions de veïns i entitats de Cornellà; sense perjudici de que 
això pugui representar un augment de l’extensió de la revista, en quant a número de 
pàgines es refereix. 
 
Segon.- Realitzar una campanya informativa per a què els veïns i veïnes de Cornellà 
de Llobregat coneguin la possibilitat de participar a la publicació i s’animin a això i, 
així mateix, aportin suggeriments en relació als continguts que els agradaria incloure. 
 
Tercer.- Conèixer el desglossament complert de la partida pressupostària destinada 
per a la revista municipal, tirada d’exemplars, i dades de lectura si n’hi ha, amb la 
finalitat de garantir que aquesta publicació sigui un instrument de comunicació al 
servei de la ciutadania i un govern obert, evitant d’aquesta manera que es pugui 
qüestionar la seva utilitat o mera existència. 
 
Quart.- Traslladar el present acord a les associacions de veïns i a les entitats de la 
nostra ciutat i partits de la ciutat, així com fer difusió del mateix mitjançant la pròpia 
revista municipal, el butlletí Cornellà al dia i la pàgina web de l’Ajuntament. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
La Moció que nosaltres presentem porta per títol, per aconseguir una revista 
municipal plural i transparent. 
 
Vaig a passar a llegir el text:  
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... 
 
Els ciutadans i ciutadanes de Cornellà, disposem d’un butlletí mensual finançat amb 
els nostres impostos anomenat Cornellà Informa. Una revista que, a dia d’avui, porta 
328 números publicats. 
 
Aquesta revista té una finalitat informativa, pel que el seu contingut, a més de 
destacar les accions i polítiques implementades pel Govern Municipal, al nostre 
criteri, també hauria de plasmar les opinions i punts de vista de les associacions i 
entitats del nostre municipi, sense oblidar espais de diferent format per a què tots els 
partits polítics –no només aquells que han obtingut representació al Consistori- 
puguin aportar la seva opinió i punts de vista sobre l’estat de la ciutat o de qualsevol 
tema rellevant relacionat amb la mateixa. 
 
El mateix pot dir-se de la ciutadania, que amb l’actual format, sembla ser un mer 
receptor passiu de notícies, ja que el nostre magazine manca d’un espai propi per a 
què es manifesti lliurament sobre qualsevol tema relatiu a la nostra ciutat. 
 
Ciutadans Cornellà de Llobregat considera que Cornellà Informa, ha de garantir una 
pluralitat i objectivitat amb una reforma de la seva estructura i dels seus continguts, 
per a poder seguir sent considerada una garantia de servei públic i informació a la 
ciutadania, imparcial i de qualitat. Del contrari, creiem que és molt difícil justificar 
que sigui alguna cosa més que un instrument de propaganda política al servei del 
Govern Municipal de torn. Un govern obert ha de manifestar-se en tots els plànols i 
nivells de l’administració. I el Cornellà Informa no pot ser una excepció. 
 
Per posar alguns exemples: un el trobem al número 323 de març de 2015 en el que es 
parla de les bondats del projecte Cornellà Natura, però no es fa cap menció a què 
aquest projecte ens suposarà als cornellanencs i cornellanenques una despesa de 
600.000 € en el pròxim any. A més, no es destina cap espai per a l’opinió contraria 
cap a Cornellà Natura. Altre exemple el tenim a l’últim número publicat, el 328, 
corresponent al mes de novembre en el que es parla de l’aprovació inicial de 
pressupostos i ordenances fiscals per únicament des del punt de vista del govern, 
citant als partits que van votar a favor o es van abstenir però sense cap possibilitat de 
que aquests puguin justificar el sentit del seu vot. 
 
El nostre grup municipal, aposta perquè la revista municipal sigui un altaveu de totes 
les veus de la nostra ciutat, fent d’aquest un espai realment plural, transparent i 
proper als ciutadans i ciutadanes. 
 
Per tot l’exposat, des de Ciutadans Cornellà exposem una sèrie de propostes, les 
quals, una vegada consensuades amb la resta de les forces polítiques del Ple 
Municipal, es puguin adoptar i portar a terme: 
 
1) Redissenyar l’estructura de la revista municipal creant noves seccions que 

permetin ampliar la participació dels ciutadans i ciutadanes i la pluralitat de punts 
de vista. 
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2) Crear una secció de Cartes al Director o semblant, per a què els ciutadans puguin 
expressar les seves opinions. 

 
3) Creació d’un espai on les AAVV i les diferents entitats i institucions de Cornellà de 

Llobregat tinguin veu. 
 
4) Ampliar l’espai disponible per número per a què els partits polítics expressin la 

seva opinió i creació d’una secció paral·lela de diferent format en la que es reculli 
la veu de –almenys- les forces polítiques que havent sigut votades per una part 
dels nostres conveïns/es, no han obtingut representació al Ple. 

 
5) Estudiar la interconnexió entre la publicació en paper i les xarxes socials, amb la 

finalitat d’arribar a un major volum de lectors. 
 
Per tant, segons tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) 
Cornellà de Llobregat, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Redissenyar l’estructura de la revista municipal Cornellà Informa recollint les 
precitades propostes i procurant arribar en el seu el màxim consens amb la resta de 
forces polítiques, associacions de veïns i entitats de Cornellà; sense perjudici de que 
això pugui representar un augment de l’extensió de la revista, en quant a número de 
pàgines es refereix. 
 
Segon.- Realitzar una campanya informativa per a què tots els veïns i veïnes de 
Cornellà de Llobregat coneguin la possibilitat de participar a la publicació i s’animin a 
això i, així mateix, aportin suggeriments en relació als continguts que els agradaria 
incloure. 
 
Tercer.- Conèixer el desglossament complert de la partida pressupostària destinada 
per a la revista municipal, tirada d’exemplars, i dades de lectura si n’hi ha, amb la 
finalitat de garantir que aquesta publicació sigui un instrument de comunicació al 
servei de la ciutadania i un govern obert, evitant d’aquesta manera que es pugui 
qüestionar la seva utilitat o mera existència. 
 
Quart.- Traslladar el present acord a les associacions de veïns i a les entitats de la 
nostra ciutat i partits polítics, així com fer difusió del mateix mitjançant la pròpia 
revista municipal, el butlletí Cornellà al dia i la pàgina web de l’Ajuntament. 

... 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Doncs començaré aquesta intervenció, com també he començat l’anterior 
celebrant que, en aquest cas, el nou Grup Municipal de Ciutadans hagi 
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presentat una Moció, com altres Grups Municipals en altres temps vam 
presentar. Com pot ser el meu Grup Municipal com altres Grups Municipals 
ara presents o altres absents. Per tant, celebrar que Ciutadans també es sumi 
al model, al canvi de model de la revista Cornellà Informa. 
 
Una Moció que, poc més o menys, recull el mateix estil en quant al fons que la 
de l’anterior Ple en quant al canvi en el model de Ràdio pública de la ciutat. 
 
Però clar, hem de ser conscients també del que en cada Ple anem aprovant. I 
crec recordar que fa dos Plens doncs vam aprovar els Grups Municipals en 
aquest Ple, la modificació del ROM, del Reglament de Ordenació Municipal. I 
en el qual ens vam donar un període de sis mesos per regular el funcionament 
dels Grups Municipals, que entre d’altres coses, també afectarà perquè la 
revista municipal no deixa de ser una eina pública, també afectarà en aquest 
cas al Cornellà Informa i al paper públic que poden tenir els Grups Municipals 
de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
I, per tant, creiem que és en el si d’aquesta reforma del ROM on es deu parlar 
d’aquesta qüestió, plantejar els models, plantejar les alternatives, plantejar 
quin paper han de jugar els Grups Municipals i el Govern en la revista Cornellà 
Informa. I no fer una Moció per a cada qüestió, perquè llavors crec que 
desnaturalitzem altres que es van aprovant Ple rere Ple. Crec que, una mica, la 
Moció que desprès presentem, i estic convençut que el Grup de Ciutadans 
votarà a favor, va una mica en aquest sentit, d’anar ordenant una mica el 
treball que, Ple rere Ple, anem aprovant per a ser coherents amb les Mocions 
que es van presentant en aquest Ple. 
 
I també, clar, s’ha de ser una mica prudents. Perquè llavors ja no podríem 
estar parlant de revista municipal, si pretenem obrir la revista municipal als 
Grups Municipals, als Partits Polítics que no tenen representació, a totes les 
entitats i, pràcticament, a tots els quioscs, doncs ja no parlarem de revista 
municipal, parlarem d’enciclopèdia municipal. Al final ha de tenir un límit 
aquesta revista perquè el cost és el que és. I, per tant, pretendre obrir la 
revista municipal de forma indiscriminada, doncs tampoc crec que aquest 
sigui el sentit i la finalitat d’una revista municipal, que el que té com objectiu 
principal, és informar als ciutadans de Cornellà del que en aquest Ajuntament 
es va aprovant Ple rere Ple. 
 
Per tant, compartir el criteri de Ciutadans de que s’ha de canviar, 
efectivament, el model de la revista Cornellà Informa. Però no creiem que 
s’hagi de presentar una Moció al cas concret, perquè per això hem aprovat fa 
uns Plens una modificació del ROM on creiem que és en el seny d’aquesta 
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modificació on s’ha de recollir el paper que ha de tenir la revista de Cornellà 
Informa. 
 
Per tant, el nostre vot serà abstenció. Gràcies Alcalde. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres compartim amb el Grup Popular i, sense que serveixi potser de 
precedent, aquesta sensació de que estem fent els debats de manera massa 
parcial. I en relació als debats sobre comunicació, aquest és el tercer debat 
que fem en aquest Plenari, des que ha començat el mandat. 
 
El nostre grup va decidir que no demanaria a cap altre grup que retirés o 
posés o treies Mocions. Entenem que el Grup de Ciutadans està en el seu dret 
legítim de presentar les Mocions que vulgui, però entenem que aquest mateix 
debat que farem ara, el vam fer el mes passat en relació a la Ràdio i, crec que 
similar al que vam fer en relació a la retransmissió dels Plens en streaming. 
 
En definitiva nosaltres el que creiem és que s’ha de fer un debat en 
profunditat de quin és el servei públic de comunicació que ha de tenir la 
ciutat. I això té vinculacions amb el ROM, però també té vinculacions amb la 
Governança, té vinculacions amb la transparència, té vinculacions amb el 
foment de la participació. És a dir, nosaltres el que necessitem són uns mitjans 
de comunicació, que al que ajudin és a que la gent estigui més informada, la 
gent tingui més opinió, tingui capacitat d’influir, de fer aportacions, de fer 
al·legacions al Pressupost. Potser és una eina per millorar la capacitat de 
governança dels ciutadans i les ciutadanes. Per tant, perquè no el Cornellà 
Informa, com la web municipal, com Ràdio Cornellà, segurament han d’entrar 
en aquest debat de quina és la funció estricta dels mitjans de comunicació que 
volem, quin és el seu abast. I per què no, també parlar-ne, quin és el seu cost. 
 
No deixar de ser curiós que també fem debat de les coses, quan acabem de 
fer un debat sobre si retallem el pressupost. Però en definitiva, per nosaltres 
és important que fem un treball una mica més ampli. Creiem que aquesta 
Moció, potser el suggeriment seria que es retirés i que, en la mesura del debat 
del ROM, podríem intentar incorporar quin és el format dels mitjans de 
comunicació que volem a la ciutat. Fins i tot, nosaltres suggerim que potser 
valdria la pena que l’encomanessin al Consell de Ciutat, fer un debat realment 
més participatiu sobre quin és el format que tenim. 
 
I desprès, hi ha una altra cosa que pot ser és més deformació professional, 
però nosaltres creiem que abans de fer una proposta val la pena haver fet un 



 
 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 79 

anàlisi, un estudi de quina és la realitat, quina és la percepció, quines són les 
possibilitats, quines revistes hi ha en altres llocs. Creiem que aquí nosaltres 
ens considerem, no uns professionals de la comunicació. Segurament hi ha 
professionals de la comunicació en aquesta ciutat i al conjunt de la 
demarcació que ens poden ajudar a pensar a com fer un Cornellà Informa, 
segurament, més pensat per a què la gent hi trobi la informació que requereix 
però que també hi trobi la capacitat d’influir, la capacitat de participar, de 
discutir.  
 
Mai negarem, perquè ho hem parlat moltes vegades i ho hem dit moltes 
vegades, que nosaltres creiem que al Cornellà Informa hi hauria d’haver un 
espai més pensat per la participació de les entitats. Però també criem que 
seria una proposta molt parcial, per tant suggerim que fem un debat molt més 
ampli. Per tant, li demanaríem al Grup de Ciutadans que ho retirés o 
reconvertís la Moció en un plantejament de dir fem una Comissió de treball 
sobre el servei públic de comunicació de Cornellà, per intentar que sigui 
aquest un servei, doncs això, més transparent, més participatiu i amb major 
capacitat de governança de la ciutadania que, al final, és el que demanem. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Des d’Esquerra fa molts anys que reivindiquem que el Cornellà Informa sigui 
un butlletí per a tota la ciutadania de Cornellà i no un mer pamflet dels 
socialistes. 
 
Li falta un rentat de cara, hauria de ser més participatiu i, reiteradament, hem 
demanat que les entitats i associacions hi tinguin un apartat propi, que 
existeixi un apartat tipus Cartes al Director, com ja hi surt a la Moció, on la 
ciutadania pugui donar la seva opinió. 
 
Cal establir el caràcter de pluralitat política, d’objectivitat informativa i de 
participació ciutadana, en un nou Cornellà Informa que tingui un projecte 
acordat i concretat. Que no depengui de l’opinió i visió de l’actual Grup 
majoritari a l’Ajuntament.  
 
Tot i així, a aquesta Moció, creiem que li falten propostes per poder resoldre 
el problema en el que hi podem estar d’acord, evitar que el Cornellà Informa 
segueixi sent una revista pública que només reprodueixi l’opinió del PSC. 
 
Però si no concretem com, no podem assegurar que els resultats finals siguin 
els que, en un principi, reclama aquesta Moció. Treballem primer en com 
canviar el Cornellà Informa, per poder establir com quedarà. Tot i això i, 
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perquè compartim el sentit de la Moció, el nostre sentit de vot serà 
l’abstenció.  
 
Respecte el fet de si cal presentar aquesta Moció, perquè cada mes estem 
amb un debat respecte als mitjans de comunicació al Consistori. Potser és que 
el problema hi és, i és evident, i mentre no es solucioni, s’han d’anar 
presentant Mocions concretes de temes concrets, per arribar a solventar 
aquesta problemàtica. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Bon vespre a totes i a tots.  
 
Per avançar en primer lloc, senyor Alcalde, que en la utilització de les 
preguntes d’aquest Grup se li demanarà un aclariment sobre com interpreten 
l’article 134 del ROM, per una pràctica que hi ha hagut, en la discussió de la 
darrera Moció, on el Regidor proponent de la mateixa no va poder tancar la 
intervenció. Però bé, ho farem quan correspongui, que serà al torn de 
preguntes. 
 
En relació a la Moció presentada pel Grup de Ciutadans Cornellà, volem 
explicar fonamentalment el sentit del nostre vot. Perquè nosaltres també 
estem d’acord que s’ha de reformular el Cornellà Informa, però no estem 
d’acord i, per això, votarem en contra, de la Moció de Ciutadans. 
 
No vull repetir-me, no volem repetir-nos en, pràcticament, exactes 
explicacions que s’han donat per part del Grup d’Iniciativa Esquerra Unida i 
Alternativa i d’Esquerra Republicana de Catalunya, perquè coincidim. Però sí 
que considerem que, més enllà de la valoració política i fins i tot ideològica 
que s’ha de fet del butlletí, nosaltres ens estimem més no utilitzar l’expressió 
revista pensem que és un butlletí. S’ha de concretar en què no estem d’acord 
pel que fa al plantejament de Ciutadans. 
 
Sí que considerem que externament es visualitza d’una manera molt clara 
com que és un butlletí molt pròxim a l’Equip de Govern i que, nosaltres 
considerem que ha de passar a ser un butlletí de l’Ajuntament, per una banda, 
i del conjunt de la ciutat, per tant, dels cornellanencs i les cornellanenques per 
un altra.  
 
Respecte a la Moció de Ciutadans, ja hem dit que estem d’acord amb bona 
part de les reflexions que es fan, sobretot, en quant al model. Que d’altres 
partits polítics i persones a títol individual es puguin expressar, evidentment 
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que estem d’acord. Que ens replantegem estructura i contingut, evidentment 
que estem d’acord. La participació de societats de la localitat, clar que estem 
d’acord. L’estudi entre la connexió que pugui tenir la publicació en el seu 
format de paper i el seu desenvolupament a través de les xarxes socials, 
estem d’acord. 
 
Això sí, si anem a veure els acords de la Moció, que és allò que determina el 
que aprovem, allò que té una vinculació política i desprès jurídic-
administrativa, doncs no estem d’acord. I no estem d’acord, en primer lloc, 
perquè el que es planteja és el redisseny de l’estructura, que hem dit que 
estàvem d’acord, però que no creiem que s’hagi de realitzar essencialment 
per forces polítiques i socials. I no únicament polítiques socials, aquí han de 
jugar un paper fonamental, i ho hem de compartir els professionals que en 
sabem com s’ha de desenvolupar això. I dintre dels professionals, per suposat, 
el que és el Gabinet de Premsa i Comunicació d’aquest Ajuntament, que ens 
pot agradar més o menys, però que evidentment són els professionals, i que 
haurem de compartir en l’estudi de com reformulem l’estructura i el disseny 
de la publicació, amb ells i amb elles, que són els experts. I, a més, són els 
nostres experts perquè no són de l’Equip de Govern sinó que són experts 
d’aquest Ajuntament. 
 
En segon lloc, el plantejament que es fa al segon acord, campanya informativa 
sobre o perquè els veïns i les veïnes participin totalment. Estem d’acord, però 
clar, hauríem de tenir una determinació de com i quina forma de participació. 
Perquè sinó el que aprovem o el que estem aprovant és que li estem dient a 
tots els veïns i totes les veïnes que poden participar i, l’únic que generarem 
serà una perspectiva que desprès no es complirà. Perquè, evidentment, haurà 
d’haver alguns elements per com, quan, de quina manera, amb quina extensió 
i, això no ho diuen a la Moció que es presenta pel Grup de Ciutadans. 
 
Tercera petició que es fa a la Moció. Ens crida l’atenció que es demani una 
cosa que es pot conèixer perfectament, que és, aquest grup si es necessari 
farà demà un escrit per peticionar, quin és el cost del Cornellà Informa. Però 
qualsevol Grup municipal, perfectament, pot fer un escrit en el que demana 
quina és la partida pressupostària que s’ha taxat a efectes del Cornellà 
Informa o quines han estat les despeses o la inversió del Cornellà Informa, i 
tindré la informació a l’endemà. Vull dir, no es necessari que ho aportem.  
 
I desprès també es fa petició per conèixer els números de la publicació. Doncs 
miri’m!, nosaltres i ho diem amb el màxim de respecte, desconfiem gairebé, 
habitualment, d’allò que ens trasllada l’Equip de Govern. Però si a la 
publicació i, apareix a la primera pàgina de la mateixa, s’indica d’aquesta 
revista se n’editen 37.000, nosaltres ens creiem això. I si no ens ho creiem, el 
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que hem de fer és accionar jurídicament i accionar políticament, perquè algú 
ens està enganyant. Però el número de publicacions apareix a cadascú dels 
números del Cornellà Informa, a més, en la primera plana. I, a més, s’explica 
perquè són 37.000 i com s’han de distribuir.  
 
I el darrer dels acords que se’ns planteja, que es traslladin els tres anteriors al 
Cornellà Informa, Cornellà al Dia, i tant a la seu web de l’Ajuntament. En la 
mesura que no estem a favor dels tres acords anteriors, doncs tampoc estem 
a favor d’aquest acord.  
 
I, per tot això, més enllà, que estem totalment d’acord amb l’esperit i el 
plantejament que s’està fent des del Grup de Ciudadanos, no en la seva 
totalitat però si en l’idea general, votarem en contra perquè considerem que 
la Moció no ens porta a això sinó que ens porta a una altra realitat. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Nosaltres, desprès de llegir la Moció, vam fer un exercici. El Cornellà Informa, 
tal i com indica el seu nom, és una revista informativa que serveix per 
expressar a la ciutadania els serveis que té Cornellà, la seva ciutat, i les 
possibilitat que aquesta li ofereix. 
 
Al butlletí municipal, com molt bé ha explicat el Vidal, doncs es veu 
perfectament quants exemplars són 37.000, 37.000 exemplars al mes. I el 
desglossament pressupostari està publicat al Govern Cornellà i si no és capaç 
de trobar-ho, doncs ens ho pregunta i li direm amb tot detall. 
 
El Cornellà Informa, informa tant de la gestió del Govern de la seva ciutat, ja 
que el seu objectiu principal és explicar als ciutadans i ciutadanes a què es 
destinen els diners dels seus impostos, quins projectes es desenvolupen, 
quines inversions es realitzen, quines opcions i activitats li ofereix la ciutat, ja 
siguin culturals, socials i esportives. Però també, informa sempre, perquè es 
destinen en cada número més o menys de dos a tres pàgines, sobre l’intensa 
activitat del teixit social de totes les entitats i agents socials de la ciutat. 
 
El Cornellà Informa, és un butlletí on s’explica la gestió municipal. No és una 
revista per a les entitats, aquest seria un altre debat que podríem tenir, si 
voleu. 
 
Per altra costat, destinar espais en la revista municipal als Grups Municipals, 
té sentit si aquest espai és només pels partits que tenen representació política 
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aquí al Ple municipal, no per a qualsevol partit polític que ni tant sols hagi 
tingut representació institucional, com argumenta vostè a la seva Moció. 
 
A més, el dret d’expressió dels Grups Municipals aquí presents, com molt bé 
comentava el Daniel, queda regulat pel ROM, Reglament Orgànic Municipal. I 
per a modificar el ROM, ja vam aprovar una Moció en la que vam acordar 
crear un grup de treball en breu. Per tant, parlarem d’això. 
 
Ciutadans ens comentava a la seva Moció, que volia garantir una revista plural 
i objectiva. Però per exemple, si agafem el Cornellà Informa del mes de 
novembre o d’octubre, per exemple, podríem agafar qualsevol altre. Veiem, 
perfectament, que sense cap tipus d’inconvenient s’explica la posició de tots 
els Grups Polítics sobre l’aprovació inicial dels pressupostos. O, per exemple, 
sobre el posicionament que es va tenir sobre la modificació de crèdit de 4,6 
milions. I, també, s’explica a més a què es destinaran.  
 
Sota el nostre punt de vista, per suposat, no és propaganda municipal explicar 
als ciutadans que tenen a la seva disposició una oficina de mediació 
hipotecària que els pot ajudar a parar desnonaments. Tampoc és propaganda 
electoral ni municipal, dir que a partir del mes de desembre Citilab tindrà una 
sala nocturna on es podrà estudiar els 365 de l’any. Tampoc és propaganda 
municipal explicar, que si volen, els ciutadans poden fraccionar els seus 
impostos.  
 
Per tant, amb aquests exemples el que estic intentant dir és que, el que es fa 
amb el Cornellà Informa és informar. Informar per a què així els ciutadans 
puguin millorar el seu dia a dia. Per això, el Cornellà Informa, és una eina útil 
per a la ciutat. Els ciutadans tenen dret a saber, a tenir aquesta informació, 
faltaria més!. 
 
I, a Esquerra, li voldria comentar que abans de donar lliçons de propaganda 
municipal el que hauria de fer és parlar amb els seus companys de viatge. 
Perquè podem trobar al butlletí de Sant Vicenç dels Horts, on el mateix 
Alcalde parla dels seus primers cent dies de govern com una gestió eficaç i, 
per tant, això si que és un pamflet autèntic de propaganda electoral. 
 
Nosaltres creiem que és una revista objectiva, el Cornellà Informa, perquè 
descriu i informa de coses tan senzilles que per a nosaltres són importants, 
com per exemple pot ser que és el que s’ofereix aquest Nadal, que és pot fer a 
Cornella aquest Nadal. O simplement, els horaris dels mercats. O tot el que es 
pot fer als Centres Cívics d’aquesta ciutat, perquè a més, moltes de les 
activitats que detallem i expliquem en les notícies les fan les pròpies entitats. 
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I per acabar, titular com per exemple, “prop de cent propostes de teatre, de 
música, de dansa i cultura d’aquesta tardor”, això és objectiu, per què?. Doncs 
perquè directament nosaltres sí que anem a impulsar aquestes 150 activitats. 
I, per tant, apostem per la cultura en aquesta ciutat.  
 
A més, us heu de fixat si som objectius i imparcials, que durant els mesos 
d’abril i maig, just abans de les eleccions, no vam publicar el Cornellà Informa 
encara que la Junta Electoral no ho va manifestar. 
 
És una revista plural, perquè reflexa la Cornellà plural. Pluralitat és, per 
exemple, recollir notícies de que es crea una nova associació de poetes de 
Cornellà, del 50 aniversari del Cornellà Atlètic, de la Diada castellera, del 
Jazz@Beer, o altres notícies com la festa de l’Enxaneta, el Festival de Cinema 
B, del Museu de les Matemàtiques, de la recaptació pel càncer infantil a 
disposició de Ninenques, o dues pàgines que es dedicaven cada any a la 
Trobada d’Entitats o la Fira de la Solidaritat, o les dues pàgines que es 
dediquen cada any a la Trobada per a la Jordiada, també. Més pluralitat, per 
exemple, doncs al mes de febrer es cedeix aquest espai per a tota la 
comunitat educativa i, són ells justament qui redacten els continguts. 
 
Per tant, amb tot això que hem explicat, jo crec que és evident que el Cornellà 
Informa és una revista plural, és objectiva i és molt participativa. Així que crec 
que, sincerament, aquesta Moció l’únic que fa és anteposar, el Grup de 
Ciutadans, els seus interessos a tots els de la ciutat. Per tant, per tot 
l’expressat votarem en contra. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
En primer lloc, dir que nosaltres som Ciutadans i no Ciudadanos, com se’ns 
està dient en repetides ocasions.  
 
Lamentem la falta d’acord que ha hagut, sincerament, esperàvem una mica 
més de recolzament en la Moció. La nostra intenció era obrir el debat sobre la 
modificació de la revista o butlletí, Cornellà Informa. I, sincerament, sinó hi ha 
acords o no s’està conforme amb el que nosaltres presentem a l’acord de la 
Moció, també es poden presentar esmenes, cosa que cap grup ha fet. 
 
Per a nosaltres la reforma del ROM, té conseqüències però és un tema 
diferent al que pot ser la reforma de la revista, del Cornellà Informa, el seu 
redisseny i demés. Són dos temes, que poden anar perfectament separats, i 
no han de debatre’s junts, ni un ser conseqüència directa de l’altre. Pot ser 
que es reformi el ROM i no s’acordi reformar res sobre el Cornellà Informa i, 
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en canvi, aquesta Moció si hagués estat aprovada, doncs suposaria més un 
compromís de cara ja al que es farà posteriorment amb el ROM. 
 
I, és evident, que si qui paga la revista són els ciutadans doncs ells també 
tenen el dret a poder participar en la mateixa, poder tenir un espai i a poder 
donar la seva veu, expressar la seva opinió. En definitiva, si la revista és de 
Cornellà, no només l’Equip de Govern ha de ser qui redacti els articles, sinó 
que també els poden redactar els propis ciutadans i ciutadanes del municipi. 
 
I, és obvi, que no existeix cap pluralitat ni res del que aquí s’ha abocat. Sense 
anar més lluny, com he comentat abans, al número en què s’exposaven els 
pressupostos es deia, efectivament, quin Partit va votar, quin era el sentit de 
cada vot. Però en cap cas se’ns va deixar a nosaltres justificar el perquè 
votàvem a favor o perquè votàvem en contra o perquè ens absteníem. 
Simplement la justificació la va donar l’Equip de Govern i, a la resta de forces 
polítiques, no se’ns va donar l’oportunitat de poder fer res. 
 
Si tant preocupa el debat dels mitjans de comunicació, potser el que hauríem 
de portar a Ple és un Ple nomogràfic sobre aquest tema i, així tancar-ho d’una 
vegada. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres, evidentment, creiem que s’ha de debatre aquest tema. Creiem que 
el Cornellà Informa no és perfecte. Creiem que els professionals fan la feina 
que els hi correspon, i valorem la feina que fan els professionals de 
l’Ajuntament en relació al Cornellà Informa. I, per tant, creiem que hi ha una 
feina professional al darrera que s’ha de valorar i que necessita de major 
anàlisis.  
 
El que us demanàvem, no hem fet esmenes perquè hauríem de fer una 
esmena pràcticament a la totalitat. Clar, és que de la Moció es desgrana que 
qualsevol Grup Polític de la ciutat, pensi el que pensi, digui el que digui, estigui 
present o no estigui present, pugui escriure una columna. I nosaltres tenim 
alguna –perquè no dir-ho- restriccions i criteris de que segons quins partits 
èticament dubtosos puguin escriure a la nostra revista municipal, parlant del 
que els hi doni la gana. I, per això, no podem donar-hi suport a la Moció. 
Perquè al final és el que és el text. 
 
Nosaltres suggeríem retireu la Moció i parlem en la Comissió Informativa, 
parlem a la Junta de Portaveus, parlem on cal, que parlem al Consell de Ciutat. 
Tenim espais per parlar-ne. 
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No volem que es doni la sensació que per a nosaltres el funcionament del 
Cornellà Informa és perfecte i, per tant, l’avalem al cent per cent. No, no 
l’avalem al cent per cent, al contrari. En volem parlar, el que passa és que el 
contingut de la Moció ens impedeix votar a favor. Només era aquesta la 
reflexió. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Que el Cornellà Informa no és plural i participatiu, és evident quan tota la 
resta de Grups Municipals excepte el del PSC comenten que s’ha de redefinir i 
que ha de canviar i que, a banda, no es té mai en compte a la ciutadania. No hi 
ha cap apartat on la ciutadania pugui parlar. 
 
Res, m’ha sobtat que has dit que les activitats són objectives. Evidentment, si 
ja les activitats no són objectives, ja què ho hauria de ser. 
 
També només comentar al que ha fet referència la senyora Emilia al Ple dels 
pressupostos, que quedava detallat les explicacions. Les explicacions només 
sortien de l’Equip de Govern, dels altres polítics municipals només sortia el 
sentit del vot, cap tipus d’explicació. Per tant, si això és plural i participatiu, jo 
ni la resta de gent ho podem interpretar d’aquesta manera. 
 
En referència a Ciutadans. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Vas acabant, si us plau. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Vaig acabant. 
 
En el sentit de la Moció, és el que hem comentat abans, compartim que s’ha 
de reestructurar però no està detallat com. I sense saber com serà aquesta 
reestructuració no podem votar a favor d’una cosa que no sabem com 
acabarà sent i, potser acaba sent pitjor de com és ara. 
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Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Molt breument i per aclarir algunes qüestions i traslladar altres. Perquè 
pensem que també hem de tenir una visió crítica i autocrítica. 
 
Evidentment ratificar, que no ens equivoquem, entre els i les professionals 
que fan efectiva aquesta publicació i el que pot ser l’Ajuntament. I dic 
l’Ajuntament, perquè crec que l’altra element que hem de tenir en compte, és 
que això és un butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
I, més enllà de que considerem que, evidentment, l’Ajuntament és l’òrgan 
administratiu màxim de representació dels cornellanencs i cornellanenques, el 
que ens hem de plantejar és una discussió de més profunditat on puguin 
haver-hi altres mecanismes, mitjans i vies, que es puguin expressar 
associacions, partits ... Però això, és el que és, ens pot agradar més o menys. 
 
I desprès, també, evidentment, pensem que el PSC ha de fer força autocrítica. 
Jo us explicaré una anècdota de la infantesa. Fa vint anys, quan veien el 
Cornellà Informa, doncs molts dels nens de Sant Ildefons al que jugaven era a 
on està Wally. I on està Wally, era comptar quantes vegades apareixia 
Montilla al Cornellà Informa. Acabo de comptar ara i, els felicito perquè de 
veritat que la mitjana ha baixat molt, únicament apareixen tres fotografies del 
senyor Alcalde. Alguna, fins i tot, de la seva intervenció a l’Acte contra la 
Violència de les Dones, el 25 de novembre. Però, també és cert, que en 
aquella etapa comptàvem més de tres vegades. D’això també és del que 
estem parlant. 
 
Hi ha algunes actuacions que traslladen una visió clara que aquesta publicació 
també té com objectiu, entre d’altres, l’afavorir una determinada imatge de 
l’Equip de Govern. I és sobre això que considerem que vostès han de fer força 
autocrítica. 
 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és rebutjada pels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 

 
 
 
 
Tercera.- Moció del Grup Polític Municipal del PP, per a la creació d’una 
Comissió de seguiment d’aprovació de Mocions i d’altres iniciatives. 

Moció del PP, per a la creació 
d’una Comissió de seguiment 
d’aprovació de Mocions i 

d’altres iniciatives. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, senyor Daniel Serrano 
Coronado, s’ha presentat la present moció que una vegada traduïda a la 
llengua catalana resta com segueix: 
 
... 
 
Els primers mesos del present mandat municipal a Cornellà s’està caracteritzant per 
la presentació i debat de nombroses iniciatives aprovades a instàncies tant de l’equip 
de govern com dels partits polítics que formem part de l’oposició, més si és possible 
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amb la presència de noves formacions polítiques que han fet incrementar, per pura 
lògica, el número de mocions i precs que es registren per al seu debat en Ple. 
 
No hi ha dubte que el número d’iniciatives no es veurà reduït en els pròxims mesos, 
encara que amb el pas del temps si resultarà més complicat poder fer un seguiment 
de l’estat de compliment de les mocions que s’han aprovat i que s’aniran aprovant al 
llarg dels pròxims mesos. 
 
No hi ha dubte que els grups municipals no només volem que les iniciatives que 
presentem s’aprovin, sinó que també pretenem que aquestes es portin a la pràctica, 
de forma efectiva i no es quedin en una mera declaració d’intencions, i per això es 
precís fer periòdicament un seguiment d’aquestes mocions per a verificar el seu grau 
de compliment. 
 
Per aquest motiu, des del Grup Municipal Popular entenem, que per a poder fer un 
seguiment del grau de compliment de les mocions que es van aprovant i dels terminis 
establerts, és necessari crear una Comissió de seguiment de compliment de mocions, 
amb la finalitat que des de l’oposició puguem fer un seguiment eficaç i efectiu del que 
s’ha aprovat al Ple per part dels Grups Municipals. 
 
Per tot l’exposat, presentem a aquest Ple la següent Moció amb la finalitat d’adoptar 
els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Crear una Comissió de seguiment d’aprovació de mocions i d’altres 
iniciatives que es reuneixi almenys una vegada cada sis mesos, amb la finalitat que 
per part de l’equip de govern es doni compte del grau de compliment de les mateixes. 
 
Segon.- Que aquesta Comissió es creï en el termini màxim de tres mesos des de la 
seva aprovació. 
 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passem ara a la Moció 3 presentada pel Partit Popular. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del C’s amb registre d’entrada 
47702, és la següent: 
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... 
 
Esmena única: 
 
D’addició i modificació: 
 
Primer.- Creació d’una comissió, integrada pels Grups polítics municipals amb 
representació al consistori, perquè segueixi el compliment de les mocions aprovades 
als plens municipals, mitjançant de la creació d’un calendari on es marquin els 
terminis pel compliment d’aquestes. Tanmateix, en l’esmentada comissió, que es 
reunirà cada sis mesos, caldrà fer balanç i explicar en quin estat o grau es troba el 
compliment de les mocions. 

 
... 

 
 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC amb registre d’entrada 
47761, és la següent: 
 
... 
 
Com a modificació del primer acord: 
 
“Crear una Comissió de seguiment de les mocions aprovades pel Ple de l’Ajuntament, 
per tal que l’equip de govern doni compte del grau de compliment de les mateixes 
mocions. Aquesta comissió es reunirà com a mínim una vegada cada tres mesos i 
estarà formada per representants de l’equip de govern i un representant de cadascun 
dels grups municipals. També podran participar d’aquesta comissió els representants 
d’associacions, entitats o col·lectius de la ciutat que hagin estat objecte directe o 
indirecte de la temàtica d’una de les mocions aprovades. Els terminis de reunió 
d’aquesta comissió es podran veure modificats a petició de com a mínim dos grups 
municipals o per alguna de les associacions, entitats o col·lectius de la ciutat que 
hagin estat objecte directe o indirecte de la temàtica d’una de les mocions 
aprovades.” 
 
 
En addició com a tercer acord: 
 
“Que el llistat sobre mocions aprovades pel Ple municipal, que es troba al web de 
l’Ajuntament de Cornellà, estigui actualitzat, tant pel que fa a les mocions aprovades, 
com pel que fa a l’evolució de la implementació de les mocions.” 
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En addició com a quart acord: 
 
“Amb les mocions aprovades amb un termini d’execució breu, s’haurà de tenir 
especial cura i garantir que, abans de la seva execució completa, la comissió s’hagi 
reunit com a mínim una vegada.” 

 
... 

 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Gràcies Alcalde i, ràpidament i per econòmica processal, no sé si comentar la 
Moció i també les esmenes presentades per dos grups municipals. 
 
L’objecte d’aquesta Moció doncs és una mica l’ordenar tot el que Ple rere Ple 
es va aprovant en el seny d’aquest Ajuntament. Avui encara portem pocs 
Plens i, encara és relativament senzill el saber que anem aprovant i inclús fer 
un control sobre el que s’està aprovant. Però dintre d’any i mig segurament 
serà bastant més complicat. 
 
Llavors, l’objecte de la Moció és la creació d’una Comissió de seguiment 
d’aprovació de Mocions. En primer lloc, per a tenir una idea clara del que es 
va aprovant, una vegada introduïdes les corresponents esmenes perquè de 
vegades també es complicat el saber quin és el contingut final de la Moció, 
perquè entre les esmenes que es retiren, les que es presenten in voce i tal 
doncs al final resulta una mica complicat conèixer quin és el contingut final 
dels acords. 
 
I, en segon lloc i, també, per a mi el més important és exercir un control sobre 
el compliment efectiu d’aquestes Mocions. Perquè el que no volem tampoc és 
que, que sí, que queda molt bé el poder dir tots els Grups municipals que es 
van aprovant les nostres Mocions, però el que volem també desprès és que 
aquestes Mocions es portin a terme. I no dubtem que l’Equip de Govern ho fa 
o ho farà, però també ens agradaria doncs poder fer i exercir un seguiment 
sobre l’execució i el grau d’execució d’aquestes Mocions. I, per tant, una mica 
el sentit d’aquesta Moció és aquest.  
 
En quant a les esmenes presentades, home, jo crec que tots hem de fer un 
esforç per entendre i, ho dic amb tot el respecte, que és una esmena. No una 
esmena no pot ser agafar una paràgraf de la Moció i posar-ho al revés i dir, 
presentem una esmena. Jo crec que l’esmena és en quant al fons i al 
contingut de la mateixa i no alterar l’ordre dels paràgrafs i de les paraules per 
dir, hem presentat una esmena. Però dius, bé si al final no canvia massa el 
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sentit i finalitat de la Moció. I és una mica, i és el que entenem de les Mocions 
presentades pels dos Grups municipals que així ho han fet. 
 
I, per tant, no compartim el contingut d’aquestes esmenes perquè de cap 
manera enriqueixen el fons i la finalitat de la Moció. I per aquest motiu, 
nosaltres votarem en contra d’aquestes esmenes recordant altra vegada el 
sentit i la finalitat de la Moció que és, la creació d’una Comissió de seguiment 
d’aprovació de Mocions i establir un calendari per a la creació de la mateixa. 
 
Res més, Alcalde. Gràcies. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, hi ha dues esmenes presentades, per tant aniríem primer a la 
primera presentada pel Grup, de Crida per Cornellà – Cornellà en Comú. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Bé, en principi compartíem la intenció de la Moció que presenta el Partit 
Popular, cosa que no és habitual. 
 
Per altra costat, no entenc que el Portaveu del Partit Popular digui que 
l’esmena desvirtua la Moció, perquè al contrari, el que fa és enfortir-la. O 
sigui, el primer acord, parlar que es reguli una vegada cada sis mesos. El que 
nosaltres plantegem és que sigui cada tres, per a què pugui haver un 
seguiment major de les Mocions. 
 
Vostès plantegen que es reuneixi l’Equip de Govern, i nosaltres plantegem 
portar un representant del Govern amb un representant de cada Grup polític. 
I, en alguns casos, on hi hagi Mocions on es puguin veure afectats entitats o 
associacions de Cornellà, que també puguin estar presents. Amb el que no 
crec que desvirtuï la Moció sinó que el que fa és millorar-la. Des del meu punt 
de vista. 
 
Per altra banda, afegint un tercer acord que és, (si un s’hagués fitxat fa dues 
setmanes a l’apartat de la web on apareixen les Mocions, no estaven 
actualitzades des del juliol). Ara sí que estan actualitzades. Doncs, el que es 
demana en aquest acord és que s’actualitzin, i que en base a les reunions que 
aquesta Comissió vagi tenint, que s’actualitzi també l’avanç en la 
implementació d’aquestes Mocions. Amb el que no entenc que vostè vagi a 
votar en contra de l’esmena que fem, perquè el que fa és –diguem- dotar-la 
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de més contingut o fer-la més rigorosa en quant a l’aplicació i al seguiment de 
les Mocions. 
 
I en addició, com un acord més, és que les Mocions que tinguin un període 
d’execució molt breu, que almenys aquesta Comissió, abans de la finalització 
de l’execució d’aquesta Moció, s’hagi de reunir per a comprovar que 
l’execució del contingut de la Moció s’està complint, tal i com la Moció mana. 
Per això no entenc que digui, que parli en aquest sentit de l’esmena que 
presentem, quant estem d’acord amb la Moció i el nostre vot serà a favor 
tenint en compte que creiem que l’esmena és positiva per a millorar la Moció. 
 
Això per un costat i, sobre l’esmena de Ciutadans, dir que bé, la compartim, 
l’únic que a l’igual que li deia al Portaveu del PP que creiem que sis mesos ens 
sembla excessiu i que, crec que és important que les entitats i les associacions 
afectades per alguna Moció puguin participar quan la Comissió vagi a tractar 
la Moció en qüestió.  
 
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
Nosaltres presentem una esmena per a completar la Moció. Creiem que és 
positiva la creació d’un òrgan per al control del compliment dels acords 
adoptats al Ple municipal. 
 
El nostre grup ja ha viscut en primera persona com l’Equip de Govern no 
sempre compleix amb els terminis d’execució adoptats en les Mocions 
aprovades. Com és el cas, per exemple, de l’Skate. 
 
No obstant, presentem esmenes a aquesta Moció ja que creiem que s’ha de 
seguir també el compliment dels terminis d’execució que figuren als acords 
adoptats al Ple municipal. Per això, presentem l’addició i modificació. 
 
Primer, la creació d’una comissió, integrada pels Grups polítics municipals 
amb la representació al Consistori, perquè segueixi el compliment de les 
mocions aprovades al ple municipal, mitjançant la creació d’un calendari on es 
marquin els terminis pel compliment d’aquestes. Així mateix caldrà explicar 
en l’esmentada comissió, quin és l’estat o grau en què es troba el compliment 
de les mocions aprovades. 
 
I, per l’esmena presentada per Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, la 
veritat en el punt primer no estem d’acord. Sí que estem en el punt dos i tres. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo, en tot cas, obrir un parèntesis. Jo no sé de la resta de Mocions si hem fet 
alguna cosa, però la de l’Skate Parck –perdoni- no sé en quin món viu. Jo ho 
sento, fins aquí hem arribat.  
 
De la resta de Mocions, jo no em recordo i no faré ara cap, però la de l’Skate 
Parc i tant que l’hem posat en marxa!, i tots els mecanismes i tots els acords 
que han vingut a aquest Ple. Ja està. Tanco el parèntesis i continuem amb el 
tema que jo estic d’acord, em sembla bé fer una Comissió per fer un 
seguiment de tots els temes de les Mocions. 
 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Jo, més que res, recordar que a la legislatura anterior, sí que hi havia dintre de 
governança (que ho portava Emilia Briones), estava aquesta Comissió. Llavors 
el que sí que demanàvem era que es creés aquesta Comissió, no sabíem en 
quina Comissió o en quina mena de format. El crear el que ja havia i estava 
aprovat a l’anterior legislatura, que en teoria s’ha de mantenir i al haver-se 
tret el de governança, doncs no s’ha pogut fer. I mantenir el que hi havia en 
l’anterior legislatura que funcionava bé. Funcionava, em sembla que dues 
vegades a l’any mínim i si pogués ser una vegada al trimestre, doncs millor 
encara, per fer els seguiments. Però prendre aquests acords, per això tampoc 
havíem fet cap esmena a la Moció. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Nosaltres com ja hem repetit en diversos plens, per a nosaltres les Mocions no 
són un mer tràmit o una declaració d’intencions, sinó que són acords que 
s’han de complir. 
 
Per tant, com que veiem que per part de l’Equip de Govern, a vegades no ho 
veuen de la mateixa manera, també creiem que és important la creació 
d’aquesta Comissió per poder fer el seguiment de l’execució de les Mocions. 
 
Respecte a les esmenes presentades per Ciutadans i Cornellà en Comú – Crida 
per Cornellà, creiem que concreten i amplien la Moció presentada pel grup 
del Partit Popular. 
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Ara bé, respectes a les dues Mocions entre Ciutadans i Cornellà en Comú – 
Crida per Cornellà, la presentada per Cornella en Comú – Crida per Cornellà 
considerem que recull més sensibilitats, a l’hora que redueix el temps de 
convocatòria d’aquesta Comissió. Fet que agilitzarà el seguiment de les 
Mocions presentades. 
 
Per part nostre, votàrem en contra de l’esmena de Ciutadans, perquè 
considerem més complerta l’esmena de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà. Creiem que tres mesos és un temps més que suficient i, sis mesos, 
seria allargar-ho per poder fer el seguiment complert de totes les Mocions.  
 
I que també és important que estiguin els Grups municipals representats en 
aquesta Comissió, més també, les entitat afectades. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Nosaltres, votarem en contra de les dues esmenes, tant la de Crida com la de 
Ciutadans perquè la veritat és que no té cap mena de sentit incorporar en 
aquesta Comissió a les entitats, perquè és el Govern qui ha de dur a terme 
aquestes Mocions. Per tant, quan estiguin fetes es donarà compte. 
 
I votarem a favor de la Moció, perquè compartim el contingut de la Moció del 
Partit Popular. Tal i com ja hem comentat en varies ocasions i en diferents 
espais, a l’anterior legislatura ja ho fèiem a la Comissió Informativa en la que 
jo participava. I ara, ho seguirem fent i, crearem una subcomissió dintre de la 
Comissió Informativa d’Economia i Innovació, per donar compliment a 
aquesta Moció. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Ràpidament Alcalde, per comentar que no dubto de la bondat de les esmenes 
presentades pel grup de Crida Cornellà en Comú, però creiem que el vestit a 
mida que es vol fer amb aquestes esmenes, el que fa és una mica usurpar a 
través d’aquesta Comissió el que són les funcions de control d’aquest Ple. 
 
És a dir, la Comissió, com molt bé diu és de seguiment. Si en cap moment hi 
ha incompliment total o parcial d’aquestes Mocions, on s’ha de demanar 
explicacions és aquí al Ple. No en una Comissió de seguiment. És aquí al Ple. I, 
per tant, creiem que acceptar aquestes esmenes vindria a desnaturalitzar el 
que ha de ser el paper que exerceix el Ple d’aquest Ajuntament. És aquí on 
hem d’exercir l’oposició, és aquí on hi ha publicitat.  
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En una Comissió de seguiment, creiem que es quedaria petit el marc, per 
donar fe o per a denunciar els incompliments o suposats incompliments o 
hipotètics incompliments, totals o parcials, de les Mocions que s’han de portat 
a terme. 
 
És una Comissió de seguiment. I si hi ha un compliment total o parcial, és aquí 
on almenys aquest Grup municipal entenc que s’ha de denunciar aquests 
incompliments totals o parcials de les Mocions. Però en una Comissió de les 
mateixes no, perquè creiem que desnaturalitza tant el paper de la Comissió 
com, sobretot, el paper que té que exercir el Ple d’aquest Ajuntament. 
 
Gràcies Alcalde. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
En la modificació del primer acord, es diu, crear una Comissió de seguiment 
no que s’hagin de prendre decisions. Lògicament, les decisions s’han de 
prendre aquí, i és aquí on s’ha de rendir comptes, però el fet que una 
Comissió de seguiment es reuneixi més seguit, incorpori les entitats, no ve a 
dir que el poder de l’execució d’aquesta obra estigui en la Comissió. 
 
Això és una Comissió de seguiment per a saber com va la implementació 
d’aqueixa Moció. No comparteixo l’opinió de Daniel. 
 
I, per altra costat, dir-li a Emilia que no entenc aquests desdeny per la 
participació d’entitats en Comissions de l’Ajuntament. Se’ns omple la boca 
dient que volem participació ciutadania i quan hi ha un possibilitat, que és, 
incorporar un representant, una entitat que es veurà afectada per una Moció, 
és diu no i de la forma que ho dius. 
 
Doncs, realment, no entenc perquè se’ns omple la boca de parlar de 
participació ciutadana. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passarem primer a votació l’esmena presentada per Cornellà en Comú – Crida 
per Cornellà. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC amb 
registre d’entrada 47761 és rebutjada pels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Queda desestimada.  
 
Passaríem a la votació de l’esmena del Grup de Ciutadans. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de C’S amb 
registre d’entrada 47702 és rebutjada pels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
I passarem a les hores a la Moció tal com queda, que és l’original, a votació. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Quart.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi havia un prec del Partit Popular. 
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Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat el present prec, que una vegada traduït a la llengua 
catalana resta com segueix: 
 
... 
 
El passat mes de novembre i desembre el Portaveu del Grup Municipal del Partit 
Popular de Cornellà va renunciar a les dietes d’assistència corresponents a les Juntes 
de Portaveus i Plens celebrats tant al mes d’octubre i novembres com a conseqüència 
de la incompatibilitat de la percepció d’aquestes dietes durant els citats mesos. 
 
No obstant, i a la vista d’aquesta renúncia, es interès d’aquest grup municipal 
sol·licitar es destini l’import d’aquesta partida, mitjançant la fórmula jurídic-
administrativa corresponent, a favor de Caritas Diocesal Cornellà. 
 
És per tot això, que el Grup Municipal del Partit Popular proposa l’adopció del 
següent acord: 
 
Es destini l’import de la partida indicada al cos d’aquest escrit a favor de Caritas 
Diocesal Cornellà. 

 
... 

 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Una única pregunta i és en relació a la Guàrdia Urbana, preguntar si hi ha 
intenció, per part de l’Equip de Govern de retornar els anomenats “moscosos” 
que van ser al seu moment suprimits per disposició legal. Si en algun moment, 
aquest dies, aquests anomenats “moscosos”, seran retornats a la Guàrdia 
Urbana. Gràcies. 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Teniu algun Prec o alguna pregunta?. Un prec. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
De fet són dos però es fusionen en un si l’Equip de Govern vol. Bé, va amb 
tothom, si l’Alcalde vol o si la resta vol. 
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En definitiva la qüestió és complexa, però és senzilla. En el mandat passat, en 
relació a l’aprovació de l’RSAL, de la Llei de Reforma Local per a què la gent 
ens entengui, que va impulsar el Govern de l’Estat. La Secretària d’aquest 
Ajuntament va fer un informe exhaustiu sobre quin seria l’impacte sobre els 
serveis municipals, sobre les fundacions, sobre les empreses municipals, etc... 
 
Som conscients que en els darrers dies hi ha hagut una comunicació, per part 
del Ministeri dient, més o menys, per carta que “més o menys, depèn del 
finançament, no s’aplicarà l’RSAL o si s’aplicarà l’RSAL”. No acabem de 
conèixer el contingut real, legalment hi haurà experts que ho sabran millor. 
Però en definitiva, hi ha una voluntat per part del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, de no aplicar l’RSAL. 
 
En la mesura que hi havia hagut aquest informe previ i que, per tant, hi havia 
una certa, possible afectació d’això. I, a més, entenen que aquesta afectació 
afectava no només al propi Ajuntament sinó a les empreses municipals i, en 
aquests cas, també a les Fundacions. Com és el cas de la Fundació de persones 
d’atenció a la dependència.  
 
Plantegem o preguem a l’Alcalde que torni a demanar-li a la Secretària en el 
marc oportú, que consideri oportú, (sabem que hi ha unes eleccions i que hi 
ha alguns partits que diuen que volen derogar l’RSAL i d’altres que no sabem 
que diuen). Però com que això encara no ha passat i és futur, de moment 
tenim aquesta aplicació. Per tant, el prec és demanar-li a la Secretària, 
l’Alcalde que li encomani a la Secretària, en el termini que sigui oportú, un 
informe sobre com afectarà l’aplicació de la reforma local a l’Ajuntament. I, en 
concret també, en com afectarà a les diferents empreses municipals i a les 
fundacions i, sobretot, en aquests moments, hi ha una fundació, com és la 
Fundació de persones d’atenció a la dependència, on hi ha uns treballadors i 
unes treballadores que se’ls aplica un conveni privat, en un moment en que 
són considerats per l’RSAL sector públic. 
 
Per tant, ja que estan aquí representats també vull afegir, per això eren dos 
precs que de fet és un, que és que es tracti el tema de les condicions laborals i 
del conveni d’aplicació a la Fundació en el marc d’aquesta valoració del sector 
públic com una globalitat. I, per tant, que l’Ajuntament no és només 
l’Ajuntament sinó també és les seves empreses i les seves fundacions. 
 
I, per tant, preguem que es faci aquest informe i que es faci aquest anàlisis de 
quin és el conveni laboral què s’ha d’aplicar, en aquest cas, a les treballadores 
de la Fundació. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Raquel, teniu algun prec?. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Precs i preguntes, les dues coses. Una pregunta i dos precs. 
 
De pregunta, és en quin procés es troba el Pla d’acció del Pla de Mobilitat. 
 
I respectes als precs, torno que en el Ple del 30 de setembre vam formular una 
pregunta respecte a les Mocions presentades a l’anterior legislatura. I 
concretament, vam preguntar quines havien estat executades i quines 
restaven pendents d’execució. 
 
En el Ple del mes d’octubre se’ns va donar la resposta per escrit, però tant sols 
se’ns van detallar les Mocions de l’actual legislatura. Evidentment, la gran 
majoria de les Mocions estan en procés de tramitació degut al poc temps que 
portem de la legislatura.  
 
Demanaríem se’ns fes arribar la petició inicial que fa referència a la legislatura 
anterior. Això, ja ho vam comentar un altre cop al Ple del mes de novembre, 
que vam traslladar aquesta situació. I que al tenir esgotades les preguntes i 
precs, el senyor Alcalde ens va dir que tornessin a fer la pregunta. Doncs 
preguem, se’ns faci arribar la resposta incloent les Mocions de l’anterior 
legislatura, que és el vam demanar en primer terme. 
 
Respecte al següent prec, també amb relació amb aquest que és, per no 
trobar-nos en situacions com les comentades en aquest prec pregaríem que 
les respostes de les preguntes formulades pels Grups municipals s’ajustin al 
màxim per no haver de reformular preguntes pel fet d’haver obtingut 
respostes a mitges o no acaben de fer referència al que s’ha sol·licitat. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Teniu? 
 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Dos precs i dos preguntes. 
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El primer prec seria, preguem sigui actualitzat l’apartat del Consell de la Dona 
al seu web de l’Ajuntament, ja que algunes entitats que han entrat a formar 
part no apareixen en aquest portal. Una d’elles és aquest Grup municipal. Per 
tot això, sol·licitem que s’actualitzi aquest portal web. 
 
L’altre prec seria, preguem siguin revisades les barreres arquitectòniques que 
troben a la nostra ciutat que dificulten, a les persones amb diversitat 
funcional, la seva mobilitat pels nostres carrers. Un exemple d’aquest 
problema el trobem al pas d’escales entre el carrer Ernest Lluc i l’avinguda 
Can Cors. 
 
És per això, i en compliment de la Llei d’Accessibilitat, que preguem es 
suprimeixin les barreres arquitectòniques  
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
Els veïns del número 58 del carrer Martí Julià, ens han fet arribat les seves 
queixes relatives a que la propietària de la finca, no atent les seves peticions 
en relació a la instal·lació d’un ascensor, que és necessari, atenent a 
l’avançada edat d’alguns dels seus habitants. 
 
Per això preguntem, si l’Ajuntament podria intervenir per a sol·licitar a la 
propietària de la finca el compliment de la Llei de Barreres Arquitectòniques, 
instant a instal·lar un ascensor en aquest edifici. 
 
El segon és, als últims anys hem vist moltes campanyes del Govern municipal 
fent gala de les polítiques a favor del medi ambient sostenible. Moltes d’elles 
relacionades a l’entorn del riu Llobregat. 
 
Per accedir a aquesta zona s’ha de creuar un pont que ara mateix es troba en 
un estat que no sembla el més idoni de la zona, per a la zona que s’intenta 
potenciar.  
 
Si aquest és el cas, és per això que plantegem la possibilitat de que es 
rehabiliti aquest pont, incidint especialment a la il·luminació del pont, que és 
deficitària. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Teniu preguntes i precs. 
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Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Tenim dos precs i dos preguntes, que com és costum, farem efectiu diferents 
Regidors i Regidores de Cornellà en Comú – Crida per Cornellà. 
 
En primer lloc el primer dels precs el formularé jo mateix. És un prec per 
l’Alcalde. Guarda relació i, en primer lloc, hem d’agrair la presència i ho diem 
així, agrair la presència en aquest Ple d’un bon número de treballadores de la 
Fundació per l’Atenció de les persones dependents. I guarda relació, 
evidentment, amb aquest col·lectiu de treballadors i treballadores. 
 
Hauríem de tenir i, és una de les discussions que sempre ens apareix a gairebé 
cada Ple, un ROM, on quan es donessin supòsits com aquest, de treballadors i 
treballadores que, en aquest cas, a més aportem tant a la ciutat, 
concretament per les persones dependents, poguessin ells i elles, en aquest 
cas elles majoritàriament, participar directament. Com no ho poden fer, 
aquest Grup fa un prec.  
 
I el prec guarda relació a què, derivat de la demanda de conflicte col·lectiu 
que va presentar el Comitè d’empresa a la referida Fundació, s’estimà la seva 
pretensió d’increment retributiu pels anys 2011, 2012 i 2013. A la vegada 
també, la percepció íntegra de la paga extraordinària del 2012 i el dret a la 
percepció al complement d’antiguitat. 
 
I atenent a que la referida sentència va ser ratificada per la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I que, amb independència que 
s’hagi pogut anunciar i s’hagi pogut formalitzar recurs de cassació per la 
unificació de la doctrina davant del Tribunal Suprem, no canviarà el decideixo 
de la sentència d’instància.  
 
I atenent sobretot a la condició de que patrons són, el present Ajuntament i 
l’empresa municipal Tecsalsa, preguem, per una banda, que responent a la 
condició decisòria del nostre Ajuntament a aquest Patronat es busquin 
fórmules per a què es facin efectives, amb la major brevetat possible, les 
diferències retributives que se’ls hi ha reconegut per sentència judicial. 
 
I a més, fent una altra reflexió que guarda, no únicament relació amb els 
treballadors i treballadores, sinó al final al que guardarà relació amb la 
Fundació, l’Ajuntament i, evidentment, indirectament els cornellanencs i 
cornellanenques; que no demorem més en el temps un procediment que pot 
generar un increment d’interessos i costes que al final directament o 
indirectament puguem pagar o haurem de pagar els cornellanencs i 
cornellanenques. Per tant, formulat aquest primer prec. 
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El segons prec d’aquest Grup, el realitzarà la Regidora Maria José Ruiz Tienda. 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
El segon prec és, preguem a l’Ajuntament que doni una adreça per facilitar 
l’empadronament de les persones sense domicili fixa, per poder agilitzar 
l’empadronament d’aquestes persones. 
 
 
Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
Ens han arribat una sèrie de queixes d’alguns pares que porten als seus fills a 
la Unió Esportiva Cornellà. 
 
Les queixes són, falta de manteniment del camp, hi ha molta brutícia, grades 
plenes de burilles i porqueria ja pel matí, amb el que, ja no es neteja. És literal, 
eh?. 
 
Hi ha només una porta d’emergència oberta i les demés estan tancades. No hi 
ha lavabo ni accés per a minusvàlids. La porta del lavabo de dones està 
tancada des de fa tres mesos o més. Es venen productes diversos com 
camisetes, mitjons, dessuadores, impermeables, etc..., sense factura. I tenint 
en compte les quotes que es paguen, és de justícia que el camp estigui en 
condicions. 
 
Destaquen també la prepotència amb que responen els directius. I diguem, 
prudència, per part dels pares a l’hora de queixar-se per possibles represàlies 
sobre els nens. 
 
Llavors la pregunta és, perquè l’Ajuntament no s’ocupa de supervisar les 
instal·lacions per prevenir possibles accidents i evitar aquesta imatge de 
deixadesa i brutícia que ofereix el camp. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Per acabar la segona pregunta que formula aquest Grup.  
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En el desenvolupament del Ple d’avui hi ha hagut una Moció presentada per 
aquest Grup i, a més, expressada pel Regidor Angel Camacho. I, la finalització 
de la mateixa ha volgut ser la seva intenció de rèplica.  
 
Aquest Grup vol manifestar, no els dubtes, sinó la pregunta de com interpreta 
l’Alcalde que és a qui li correspon exercir l’ordenació de les intervencions en el 
present Ple, l’article 134.e del ROM. Que si fa, o no fa hauria de dir alguna 
cosa així com “tancarà el segon torn de paraules el Regidor o la Regidora 
proponent”. Ho diem perquè si l’hagués correspost al senyor Camacho tancar 
aquesta intervenció, doncs ens podríem trobar davant d’una actuació que 
vulneraria els drets fonamentals, com és el dret a la intervenció. I, 
considerem, que ens ha d’aclarir el senyor Alcalde com interpreta, si és 
possible en el Ple d’avui, fins i tot esmenant i rectificant perquè el pogués fer 
encara que fos fora de punt la seva intervenció. I si no ho considera 
convenient, en una formulació posterior en temps. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo contestaré una cosa, que no he de contestar, però que crec que per les 
persones que han vingut a aquest Ple de la Fundació i que han estat aquí tota 
l’estona, val la pena que aquest prec que s’ha fet, tingui una resposta. 
 
Primer, perquè no correspon al Ple de l’Ajuntament, correspon a la Fundació. 
Que és qui gestiona i qui es va decidir en el seu moment construir, tirar 
endavant aquest projecte de la residència Teresa Duran. Tal i com em va 
comentar la Regidora, sobre la reunió que va tenir amb el Comitè d’Empresa. 
Ella i jo varem quedar que al mes de gener plantejaríem a la Fundació una 
revisió del total de l’actuació que s’havia fet fins ara en aquest tema. 
 
Per tant, aquesta és la meva resposta en atenció a la paciència i a l’assistència 
que heu tingut tots vosaltres en aquest Ple. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-una hores, de la qual s’estén la present acta, 
que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la Secretària 
General, que ho certifico. 
 


